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KATA PENGANTAR 

 

Sehubungan dengan bentuk partisipasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Banjarmasin untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan 

prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance, maka disusunlah pelaporan 

atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan BPS Kota Banjarmasin pada tahun 2018. 

Penyusunan rencana kegiatan ini dituangkan dalam suatu Laporan Rencana Kinerja 

Tahunan, yang meliputi seluruh program kegiatan di BPS berikut aktivitas-aktivitas yang 

akan diselenggarakan.  

Penyajian Laporan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat menjadi salah satu tolak 

ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

oleh BPS Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2018. Selain itu, dengan adanya 

rancangan kegiatan ini, seluruh pegawai BPS Kota Banjarmasin diharapkan dapat 

melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari 

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya.   

Kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan hingga 

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

laporan ini di masa yang akan datang sangat kami hargai. 

 

 

 

 Banjarmasin,       Januari 2018 
Kepala BPS Kota Banjarmasin, 

 
Abdullah Riva’i, SE 

NIP. 19660228 199301 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu satuan kerja di 

bawah BPS-RI yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian  yang mengemban 

tugas dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan data statistik yang lengkap, 

akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional 

(SSN) yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.  Dalam 

menyajikan statistik dasar, BPS Kota Banjarmasin menyelenggarakan sensus, survei, 

kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-

waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS-RI dengan 

memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.  

BPS menyadari bahwa setiap tahun, permintaan masyarakat atas data dan informasi 

statistik semakin meningkat. Data dan informasi statistik tersebut kebanyakan diperlukan 

oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, kalangan akademisi, para 

peneliti, dan mereka yang bergerak di dunia usaha. Seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan para pengguna data terhadap data statistik yang beragam, tepat waktu dan 

berkelanjutan, BPS terutama BPS Kota Banjarmasin termotivasi untuk semakin 

meningkatkan kinerja baik secara teknis maupun administrasi, demi kelancaran proses 

pengumpulan data yang akurat di lapangan, serta pengolahan dan analisa data tersebut. 

1.1. Visi BPS Kota Banjarmasin 

Visi  dari  BPS Kota Banjarmasin  sesuai dengan visi BPS yang telah disepakati 

adalah: 

“ Pelopor  Data  Statistik Terpercaya untuk Semua ”  
 

1.2. Misi Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik Kota 

Banjarmasin yang menggambarkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang 

harus dilaksanakan. Misi dari BPS Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui strategi dan 

arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut : 

a) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan 

kegiatan pengumpuna data melalui sensur, survei, kompilasi produk administrasi, dan 

metode lainnya;  

b) Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahan 

untuk mendukung otonomi daerah;  
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c) Meningkatkan kerjasama dengan sumber, produsen, dan pengguna data dengan 

memberikan apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 

berbagai kegiatan statistik;  

d) Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan, dan kemampuan SDM terutama di 

daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan 

serta pembinaan karir pegawai;  

e) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, 

transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi 

informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima. 

1.3. Tugas dan Fungsi BPS Kota Banjarmasin 

Tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik adalah berdasarkan Peraturan  Presiden 

Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat 

Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

BPS Provinsi mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik 

dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain di provinsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyelenggaraan statistik dasar di provinsi; 

b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi; 

c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan 

statistik di provinsi; Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

di bidang  

d) perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. 

1.4. Landasan Hukum 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kota Banjarmasin 

dilindungi oleh perangkat hukum, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum 

bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. 

Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna 

statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya; 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban 

menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 

c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Kelima atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
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Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga 

pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 

statistik dasar serta berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

d) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 

1.5. Tujuan dan Sasaran  

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misinya, BPS Kota Banjarmasin 

mempunyai tujuan/sasaran strategis/indikator kinerja sebagai berikut: 

T1.  Peningkatan kualitas data statistik 

 Persentase konsumen yang merasa puas dengan  kualitas data statistik 

SS1.  Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan 

indikator kinerja, antara lain : 

 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 

 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik 

BPS sebagai rujukan utama 

 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

 Jumlah release data statistik yang terbit tepat waktu  

 Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu 

 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu  

 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 

pendekatan rumah tangga 

 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 

pendekatan usaha 

 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga non usaha 

T2.  Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 

SS2.  Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), 

dengan indikator kinerja, antara lain : 

 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik 

melalui website 

 Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan 

dan evaluasi pembangunan nasional 

 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 

T3.  Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif 

di bidang statistik 
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Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun 

SS3.  Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN 

 Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun 

T4.  Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

SS4.  Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 

 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

 Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM 

SS5.  Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS 

 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS 

 Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan 
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BAB II 
PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 

Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, 

maka pada tahun 2018 BPS Kota Banjarmasin mempunyai 3 (tiga) program kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS).  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). 

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). 

Pelaksanaan program-program tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 

2018 yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp. 

4.418.937.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 BPS Kota Banjarmasin 
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BAB III 
RENCANA AKTIVITAS KEGIATAN BPS KOTA BANJARMASIN 

Program yang akan dilaksanakan oleh BPS Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 

2018 yang akan datang ialah: 

I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS) 

Program P2IS bertujuan untuk : 

1) Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas di 

bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang 

lain yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, 

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui 

berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi ; 

2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui  

pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, serta 

komputasi data administrasi;   

3) Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus menerus sesuai 

dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang teknologi dan 

informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat;    

4) Mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam 

statistik yang diperlukan;   

5) Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung 

perencanaan pembangunan daerah; dan  

6) Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah dibidang statistik dalam hal 

penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya 

guna terciptanya sistem statistik nasional. 

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS 

LAINNYA BPS (DMPTTL); 

Program DMPTTL bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas 

pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan 

dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Sasaran program ini 

adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan 

teknis dalam bentuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 

perkantoran serta pendukung kegiatan operasional lainnya. 
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III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) 

Program ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan 

prasarana fisik yang telah ada di BPS Kota Banjarmasin secara bertahap untuk 

mendukung kenyamanan dan kelengkapan ruang kerja, serta untuk mendukung 

kelancaran kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan. Sasaran program 

peningkatan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS yang memadai. 

 

Target Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran pada Rencana Kerja BPS Kota 

Banjarmasin Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Kode Satuan Target

T1 Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan  kualitas data statistik Persen 90                 

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan  kualitas data statistik Persen 90                 

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persen 90                 

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persen 100                

Jumlah Release Data yang tepat waktu Aktivitas -                    

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Publikasi 15                  

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Publikasi 1                    

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Dokumen 97,04            

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Dokumen 96,69            

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Dokumen 97,09            

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Dokumen 100                

T2 Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persen 80                 

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Pengunjung 23.000         

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persen 50                 

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persen 90                 

T3 Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun Metadata 5                   

3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun Metadata 5                   

T4 Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 65                 

4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 65                 

4.2. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Persen 80                 

Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan Persen 100                

Target/Indikator Target/Sasaran Strategis/Indikator Sasaran

 


