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KATAPENGANTAR 
 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang  Tahun 

2020 memberikan gambaran tentang Kinerja BPS Kota Pangkalpinang  dalam rangka 

wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Pangkalpinang  sebagai 

perpanjangan tangan Badan Pusat Statistik di Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

kegiatan statistik di daerah. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

bertujuan sebagai bentuk transparansi kinerja baik teknis maupun administrasi BPS Kota 

Pangkalpinang . 

Laporan ini menggambarkan Kinerja BPS Kota Pangkalpinang  diantaranya 

mengenai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dan 

Akuntabilatas Kinerja 2020, serta permasalahan dan kendala utama selama tahun 2020. 

Disamping itu laporan akuntabilitas kinerja ini juga berfungsi sebagai bahan 

masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pencapaian visi, misi, dan tujuan 

penyelenggaraan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS 

Kota Pangkalpinang  tahun 2020. 

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. 

Semoga bermanfaat. 
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Badan Pusat Statistik  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan Badan Pusat 
Statistik sebagai Lembaga Non Kementerian yang mempunyai wewenang dalam 
menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survey, kompilasi produk administrasi, dan 
cara lainnya serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka 
kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat 
ataupun perorangan. 

BPS Kota Pangkalpinang sebagai instansi vertikal BPS di daerah mempunyai tugas dalam 
pelaksanaan Visi dan Misi BPS yaitu sebagai berikut: 

 
Visi BPS Kota Pangkalpinang 

“Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju Indonesia Maju” 
 

Misi BPS Kota Pangkalpinang 
Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan Misi BPS Kota Pangkalpinang yang 

dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS Kota Pangkalpinang, serta visi 
BPS Kota Pangkalpinang dengan uraian sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan statistik dasar di Kota Pangkalpinang dalam rangka menyediakan data 
statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

2) Mengkoordinasi kegiatan fungsional, mendorog kelancaran dan pembinaan kegiatan 
statistik dalam rangka membina Instansi pemerintah melalui Sistem Statistik Nasional yang 
berkesinambungan; 

3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik 
Nasional; 

4) Menyelenggarakan pembinaan SDM dan pelayanan administrasi umum untuk mewujudkan 
SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. 

 
Selanjutnya misi tersebut dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai 

berikut: 
Tujuan 1  : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 
Tujuan 2  : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN 
Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 
Tujuan 4 :  Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 
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Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2020 BPS 
Kota Pangkalpinang menetapkan dua program, yaitu: 
1) Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS); 
2) Program   Dukungan   Manajemen   dan   Pelaksanaan   Tugas   Teknis   Lainnya   BPS 

(DMPTTL) 

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang pada 
tahun 2020 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Anggaran DIPA BPS Kota 
Pangkalpinang Tahun 2020, dengan nilai pagu sebesar Rp4.665.602.000,- (empat miliar enam 
ratus enam puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari Pagu anggaran untuk 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 
Rp3.264.065000,- dan Program teknis BPS Kota Pangkalpinang yaitu Program Penyediaan dan 
Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp1.401.537.000,-  

Berdasarkan capaian indikator tujuan utama dan capain indikator sasaran utama tampak 
bahwa kinerja BPS Kota Pangkalpinang selama tahun 2020 telah sesuai target yang 
direncanakan. Adapun  tingkat penyerapan anggran BPS Kota Pangkalpinang tahun 2020 dari 
Rp4.665.602.000,- yang dianggarkan dapat direalisasikan sebesar Rp4.598.728.912,- atau 
realisasi capaian sebesar 98,57 persen dengan anggaran penghematan atau self bloking 
sebesara Rp2.755.765.000,- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 
Menurut Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas 

menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional 

yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS 

membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi yang merupakan instansi vertikal. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu lembaga perwakilan 

BPS di daerah. BPS Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar 

sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun ke 

depan, BPS Kota Pangkalpinang telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana 

Strategis (Renstra) BPS 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan 

BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024. 

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang 

diamanahkan, BPS Kota Pangkalpinang telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, 

sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang 

dilaksanakan setiap tahun.  

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kota 

Pangkalpinang periode 2020-2024 adalah menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan. BPS sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data statistik dasar terus 

berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei 

yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, beberapa Sensus/survei dan pendataan 

telah dilaksanakan pada tahun 2020 di antaranya Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, Survei 

Penyusunan Disagregasi PMTB menurut Institusi dan Lapangan Usaha, Survei Wisatawan 

Nusantara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional 

(SAKERNAS), Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, 

Survei Sektor Informal, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Perusahaan Kehutanan, Survei 

Perusahaan Perkebunan, dan survei-survei lainnya. Jadwal penerbitan publikasi dari keseluruhan 

survei tersebut terangkum dalam Advance Release Calender (ARC) 2020 yang tersaji pada website 

BPS Kota Pangkalpinang.  

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kota Pangkalpinang juga terus berupaya 

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya.  Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah harus dilaksanakan sebagai satu diantara beberapa cara untuk terciptanya pemerintahan 

yang baik dan terpercaya dalam menghasilkan data yang berkualitas. 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu 

instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini 

akan dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah menerapkan Sistem AKIP dengan membuat 

Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.  

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 Pangkalpinang 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 

 

1.2. Maksud dan Tujuan   

Laporan Kinerja BPS Kota Pangkalpinang 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban 

dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna 

untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2020 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang 

tahun 2020. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai 

kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota Pangkalpinang tahun 2020 ini 

adalah: 

1) Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

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 Pangkalpinang 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan 

konstitusional BPS Kota Pangkalpinang yang juga menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS Kota Pangkalpinang berada di bawah dan 
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bertanggung jawab langsung kepada BPS Provinsi dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar 

di wilayah Kota Pangkalpinang. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai berikut: 

 Tugas 

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

 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; 

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. 

 Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas  untuk  melaksanakan  tugas,  fungsi,  kewenangan,  susunan  

organisasi  dan  tata  kerja tersebut, berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2007  

tentang  Badan  Pusat Statistik  dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, telah ditentukan susunan  

organisasi Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang sebagai berikut: 

1) Kepala 

Kepala BPS Kota adalah jabatan Eselon III.a bertugas memimpin BPS Kota Pangkalpinang 

serta membina aparatur BPS Kota Pangkalpinang agar berdaya guna dan berhasil guna. 

2) Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV.a bertugas melakukan 

penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, 

perlengkapan, serta urusan dalam. 
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3) Seksi Statistik Sosial 

Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IV.a bertugas melakukan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial. 

4) Seksi Statistik Produksi 

Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IV.a bertugas melakukan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik produksi. 

5) Seksi Statistik Distribusi 

Kepala Seksi Statistik Distribusi adalah jabatan Eselon IV.a bertugas melakukan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik Distribusi. 

6) Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IV.a bertugas  

melakukan  pengumpulan,  kompilasi  data,  pengolahan,  analisis,  evaluasi,  dan 

pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. 

7) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IV.a 

bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan 

rujukan statistik, serta diseminasi, dan layanan statistik. 

8) Kelompok Jabatan Fungsional / KSK 

bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Bangka Tengah tersaji pada Lampiran 1a 

 
1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kota Pangkalpinang 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang 

selama tahun 2020 didukung SDM sebanyak 23 orang pegawai dengan tingkat pendidikan 

yang berbeda-beda.  Jumlah  pegawai  dapat dirinci menurut tingkat pendidikan, yaitu 

pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1/DIV sebanyak 11 orang, DIII sebanyak 

3 orang dan DI/SLTA sebanyak 6 orang.  

Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kota Pangkalpinang memiliki 2 pejabat 

struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 1 (satu) orang Pejabat Eselon 
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IV, 8 orang pejabat statistisi, dan sisanya merupakan fungsional umum. Secara rinci profil 

pegawai BPS Kota Pangkalpinang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.   

Tabel 1.1 
Komposisi Pegawai BPS Kota Pangkalpinang Menurut Jabatan  

Tahun 2020 
 

Jabatan Jumlah 
(orang) 

Persentase 

1.   Pejabat Struktural 2 8.70 

2.    Pejabat Fungsional Statistisi 8 34.78 

3.    Pejabat Fungsional Umum 13 56.52 

Jumlah 23 100,00 
 

 
Tabel 1.2 

Komposisi Pegawai BPS Kota Pangkalpinang Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2020 

Jabatan Jumlah 
(orang) 

Jenis Kelamin 

Lk % Pr % 
1.  Pejabat Struktural 2 2 8.70 - - 

2.    Pejabat Fungsional Statistisi 8 3 13.04 5 21.74 

3.    Pejabat Fungsional Umum 13 7 30.43 6 26.09 

Jumlah 23 12 52.17 11 47.83 

 
 

Tabel 1.3 
Komposisi Pegawai BPS Kota Pangkalpinang Menurut Golongan 

Tahun 2020 
 

Golongan 
Jumlah 
(orang) Persentase 

IV 2 8.70 
III 15 65.22 
II 6 26.09 
I - - 

Jumlah 23 100.00 
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Tabel 1.4 
Komposisi Pegawai BPS Kota Pangkalpinang Menurut Usia  

Tahun 2020 
 

Usia Jumlah 
(orang) 

Persentase 

> 50 2 8.70 
41-50 1 4.35 
31-40 17 73.91 
<=30 3 13.04 

Jumlah 23 100.00 

 

1.5. Potensi dan Permasalahan   

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia juga ikut 

terdampak akan pandemi tersebut. Penyesuaian kebiasaan baru dalam pelaksanaan tugas 

BPS menuntut BPS Kota Pangkalpinang untuk menggunakan metode baru dalam 

pencapaian target kinerja sesuai Standar operating prosedur yang berlaku, terutama 

penyesuaian metode dalam pengumpulan data.  

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang 

menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang statistik. BPS merupakan National Statistiks Office (NSO) 

yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta 

menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak 

terkecuali BPS Kota Pangkalpinang. BPS telah memiliki payung hukum dalam 

menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk 

mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya. Peranan data statistik sangat penting 

dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan baik nasional maupun 

regional.  

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini membuat perhatian masyarakat yang 

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

(easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper) merupakan suatu keharusan. 

Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Kota Pangkalpinang untuk menyediakan data secara 

lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah baik melalui Pelayanan Statistik 

Terpadu (PST) maupun melalui website/media daring BPS Kota Pangkalpinang. 
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Oleh karena itu kualitas SDM yang cukup baik dan sumber daya teknologi informasi 

yang dimiliki oleh BPS Kota Pangkalpinang harus dimanfaatkan dengan cara 

memaksimalkan perpaduan antara kedua potensi tersebut, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun 

diseminasi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa program pemerintah terkait Satu Data 

Indonesia menjadikan data yang dikeluarkan BPS sangat dinanti untuk digunakan oleh 

berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya rilis 

data BPS dinanti-nanti oleh banyak pihak, terutama para ekonom. BPS juga gencar 

melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS. Harapannya ketika mereka 

menjadi responden sensus/survei BPS lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya. Pada 

tahun 2020, BPS Kota Pangkalpinang telah berusaha melaksanakan kegiatan dengan baik, 

namun demikian masih dijumpai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. BPS 

Kota Pangkalpinang telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi pada 

periode berikutnya baik permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain:  

1) Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Pangkalpinang membuat 

adanya perubahan pola kebiasaan dalam pencapaian target kinerja, sehingga perlu 

adaptasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menjaga ritme kecepatan dengan peluang 

pelaksanaan di lapangan. 

2) Permintaan ragam data oleh konsumen data terutama data yang bersifat mikro (small 

area statistiks) belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Hal ini menjadi tantangan BPS Kota 

Pangkalpinang mengingat data small area statistiks sangat diperlukan terutama oleh 

Pemerintah Daerah. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

tidak memperkenankan menyajikan data individu. 

3) Peningkatan kebutuhan data dari konsumen data berdampak pada meningkatnya jumlah 

aktivitas kegiatan yang harus dilakukan oleh BPS Kota Pangkalpinang. Hal ini berakibat 

beberapa kegiatan pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding 

dengan ketersediaan SDM.  

4) Ketepatan waktu penyajian data masih menjadi permasalahan yang harus segera 

diantisipasi. Sebagian besar publikasi yang terbit, baru tersedia setelah semester 1 

sehingga menyebabkan kekecewaan konsumen data yang akan menggunakannya.  
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5) Masih tumpang tindihnya jadwal pekerjaan merupakan permasalahan yang juga harus 

segera dicarikan solusi pemecahannya, dengan cara melakukan pemerataan distribusi 

kepada seluruh pegawai agar terlibat dan memiliki kontribusi pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

6) Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang 

dilakukan oleh BPS Kota Pangkalpinang merupakan permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian. Kecenderungan non respon pada beberapa survei terus meningkat. Hal ini 

harus menjadi perhatian mengingat hasil survei sangat ditentukan oleh jumlah sampel 

yang mewakili 

 
1.6. Sistematika Penyajian Laporan 

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, laporan kinerja BPS Kota Pangkalpinang tahun 2019 disajikan dengan sistematika 

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 2020. 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2020, 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019, 

Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020-2024, Prestasi yang 

diperoleh pada Tahun 2020, Kegiatan Prioritas BPS 2020, Upaya Efisiensi BPS 

2020, dan Realisasi Anggaran tahun 2020 serta memuat Kebijakan berbasis Lokal 

BPS Kota Pangkalpinang. 

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk 

tahun berikutnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 Rencana Strategis  BPS Kota Pangkalpinang 2020-2024 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan pedoman umum dalam 

penyusunan rencana strategis pada Badan Pusat Statistik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, 

sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai 

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya 

saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, 

maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki 

daya saing tinggi 

Sejalan dengan visi tersebut, RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi 

Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka 

pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan 

rakyat yang lebih baik. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan RPJPN 2020-2025. 

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, 

maju, adil, dan makmur”, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu: 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 

Dalam penyusunannya, Renstra BPS disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan BPS dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam 

penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Substansi pada Renstra BPS 2020-
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2024 harus disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024, termasuk sasaran pokok RPJMN 2020-2024 

yang terintegrasi menjadi sasaran Renstra BPS. Oleh karena itu, sasaran dan target 

pembangunan pada Renstra BPS telah mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra 2015-2019. 

BPS Kota Pangkalpinang sebagai perwakilan BPS di daerah mempunyai kewajiban 

menyelaraskan renstra BPS ke dalam suatu rencana strategi dan kebijakan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi di wilayah Kota Pangkalpinang. Perencanaan merupakan titik awal 

untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang 

tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna 

bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi 

program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya 

rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial 

berupa penentuan outcome dan output pada level strategis 

Visi BPS Kota Pangkalpinang 

“Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju Indonesia 

Maju” 

Misi BPS Kota Pangkalpinang 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi BPS Kota Pangkalpinang yang 

dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS Kota Pangkalpinang, serta 

visi BPS Kota Pangkalpinang dengan uraian sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan statistik dasar di Kota Pangkalpinang dalam rangka menyediakan data 

statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

2) Mengkoordinasi kegiatan fungsional, mendorog kelancaran dan pembinaan kegiatan 

statistik dalam rangka membina Instansi pemerintah melalui Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan; 

3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik 

Nasional; 

4) Menyelenggarakan pembinaan SDM dan pelayanan administrasi umum untuk mewujudkan 

SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.  
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Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS Kota Pangkalpinang 

mempunyai tujuan dan sasaran seperti di bawah ini.  

 Tujuan BPS Kota Pangkalpinang 

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan 
misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. 

Tabel 2.1 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024 

VI
SI

 B
PS

 K
ot

a 
Pa

ng
ka

lp
in

an
g 

20
20

-2
02

4 

“Penyelenggara Statistik 

Dasar Untuk Menyediakan 

Data Berkualitas Menuju 

Indonesia Maju” 

MISI BPS 2020 – 2024 

1. Menyelenggarakan statistik dasar di Kota 
Pangkalpinang dalam rangka menyediakan data 
statistik berkualitas yang berstandar nasional dan 
internasional. 

2. Mengkoordinasi kegiatan fungsional, mendorog 
kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik 
dalam rangka membina instansi pemerintah 
melalui Sistem Statistik Nasional yang 
berkesinambungan 

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik 
untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 

 4. Menyelenggarakan pembinaan SDM dan 
pelayanan administrasi umum untuk 
mewujudkan SDM yang unggul dan adaptif 
berlandaskan nilai profesionalisme, integritas 
dan amanah. 

TU
JU

A
N

 

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 
pembangunan 

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

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 
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Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS 
pada tahun 2020-2024 adalah: 

1) Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 
pembangunan, terkait dengan: 

Misi ke-1: Menyelenggarakan statistik dasar di Kota Pangkalpinang dalam rangka 

menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

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 (Statistikal Capacity 

Building – Change and Reform for Development of Statistiks in Indonesia) dalam kerangka 

penjaminan kualitas. 

2) Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN, terkait dengan: 

Misi ke-2: Mengkoordinasi kegiatan fungsional, mendorog kelancaran dan pembinaan 

kegiatan statistik dalam rangka membina instansi pemerintah melalui Sistem Statistik 

Nasional yang berkesinambungan; 

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan SSN, di dalam 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 ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat 

Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh 

semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam 

Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat. 
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3) Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, 

terkait dengan: 

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem 

Statistik Nasional; dan 

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. 

Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas 

dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan 

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. 

4.  Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: 

Misi ke-4: Menyelenggarakan pembinaan SDM dan pelayanan administrasi umum untuk 

mewujudkan SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas 

dan amanah. 

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di 

dalam 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 

daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga 

Statcap-Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia. 

 Sasaran BPS Kota Pangkalpinang 

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. BPS Kota Pangkalpinang mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan 

dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai dengan 2024. Tujuan BPS Kota Pangkalpinang 

selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan 

mengukur dan mencapai tujuan tersebut.  
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Adapun Tujuan dan Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kota Pangkalpinang sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tujuan Sasaran Strategis Teknis 

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 SSN 

SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN 

T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam 

penyelenggaraan SSN 

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 

 

Secara ringkas tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Pangkalpinang dalam rangka 

mencapai Visi dan misi BPS Kota Pangkalpinang 2020-2024 dapat dirumuskan indikator sebagai 

berikut: 

 T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas 

Adapun indikator dari sasaran strategis pertama sebagai berikut: 

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional 

2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. 
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T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN 

SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN 

Adapun indikator dari sasaran strategis kedua sebagai berikut: 

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

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

T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

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

Adapun indikator dari sasaran strategis ketiga sebagai berikut : 

1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK 

T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

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

Adapun indikator dari sasaran strategis keempat sebagai berikut : 

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

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

 

2.2. Kebijakan BPS Kota Pangkalpinang 

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan 

rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan 

memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan 

legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat 

terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari 

semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih 

cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), dan lebih berkualitas (better), serta 

Up to date.  
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Oleh karena itu, BPS Kota Pangkalpinang sebagai perwakilan BPS di daerah 

berkewajiban untuk menyediakan data sesuai tuntutan pengguna data yaitu lebih cepat 

(faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), dan lebih berkualitas (better), serta Up 

to date. Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam 

data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak 

jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan 

kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia 

masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta 

mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, maka BPS Kota 

Pangkalpinang menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-

sasaran strategisnya sebagai berikut: 

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, 

dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan 

layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas 

statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. 

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

a) Meningkatnya akurasi data, melalui : 

i. Integrasi proses bisnis; serta 

ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.  

b) Memastikan kemutakhiran data dengan : 

i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data; 

ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan 

iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan. 

c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik. 

d) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. 

e) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. 
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f) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. 

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN. 

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan 

SSN adalah penguatan komitmen Dinas/Instansi terhadap SSN, dengan arah kebijakan 

terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). 

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai Pembina Sistem Statistik Nasional 

b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral 

c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia 

d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK 

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN 

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam 

penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral Dinas/Instansi, dengan arah 

kebijakan: 

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk mendukung SSN. Strategi 

yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan 

stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN). 

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan pemanfaatan 

Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan 

tersebut, yaitu: Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan 

SISN. 

Ketiga, Arah Kebijakan Penyediaan Statistik Sektoral. Strategi yang mendukung 

pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh Dinas/Instansi 

b) Koordinasi dengan OPD dalam menghasilkan statistik 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai 

dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang 

unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah 

kebijakan: 
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a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS; 

b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah 

kebijakan tersebut, yaitu: 

i. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA) 

ii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai 

c) Perbaikan sistem perencanaan karir, mutasi dan rotasi yang baik. Strategi yang 

mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

i. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM 

ii. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System) 

d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian 

dari arah kebijakan tersebut, yaitu Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional 

e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu 

Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku 

f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung 

pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan 

penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan 

anggaran. 

g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi 

yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari 

rancangan awal. 

h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang 

mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi 

anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan. 

ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan 

kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan 

tersebut, yaitu: 



                                                                                                                 
                                                                          Laporan Kinerja BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

19 

 

i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima 

ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan 

kinerja pegawai 

j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung 

pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu: 

i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan 

ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan 

iii. Pewujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari 

arah kebijakan tersebut, yaitu Implementasi smart office di BPS. 

 

2.3. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang 

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, maka 

untuk tahun 2020 dilaksanakan dua program, yaitu  

(i) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.  

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

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 Pangkalpinang secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan 

informasi statistik. 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk 

memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang 

penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana 

anggaran 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. 
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2.4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Pangkalpinang 2020 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, maka perlu komitmen dalam menjalankan rencana 

melaksanakan kegiatannya. Sebagai upaya mendukung tercapainya tujuan tersebut maka 

perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja BPS Kota Pangkalpinang yang merupakan ikhtisar rencana 

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020. Perjanjian kinerja merupakan target kinerja yang 

ditetapkan oleh BPS Kota Pangkalpinang setiap awal tahun. Selama periode 2020 ditetapkan 

target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang yang menjadi ukuran 

keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan 

perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Pangkalpinang. Target yang 

dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni 

dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terhadap 

target. 

 
Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja  
Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

1.1.  Meningkatnya 
Pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

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

Persen 10 

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

Persen 100,00 
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Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

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

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

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

Persen 100 

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

Persen 16,00 

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

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

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

Persen 16,00 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

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

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Point 60 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana 
pelayanan BPS 

Persen 85 
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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 Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan 

perwujudan kewajiban BPS Kota Pangkalpinang untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kota Pangkalpinang 

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 Pangkalpinang Tahun 2020 

Capaian kinerja BPS Kota Pangkalpinang tahun 2020 merupakan pelaksanaan visi misi 

BPS Kota Pangkalpinang 2020 sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis 2020-2024. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam 4 (empat) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur 

keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.  

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang 

dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari 

Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama 

dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 

mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana 

dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti pada Tabel 2.2. 
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Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

 
Tabel 3.1 

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

 
No. 

 
Tujuan 

 
Indikator 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1 

Menyediakan Data 
Statistik untuk 
dimanfaatkan 
sebagai dasar 
pembangunan 

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

Persen 10,00 10,00 100,00 

  

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

Persen 100,00 100,00 100,00 

2 

Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi, 
sinkronisasi dan 
standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

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

Persen 100,00 100,00 100,00 

  

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

Persen 16,00 16,00 100,00 

 
3 

 
Meningkatnya 
Pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan SSN 

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

Persen 16,00 16,00 100.00 

4 

Penguatan tata 
kelola kelembagaan 
dan reformasi 
birokrasi 

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat Poin 60 58,82 98,03 

  

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana 
pelayanan BPS 

Persen 85 93,75 110,29 

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 101,19 
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Penjelasan Tabel 3.1: 

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan” diukur dengan dua indicator yaitu: 

1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini mencerminkan 

penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS)  yang  dihasilkan yang 

meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik 

Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Diseminasi Statistik. 

Berdasarkan Tabel 6 target tujuan 1 pada indicator ini realisasi capaian kinerja adalah 

sebesar 100 persen atau telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 100 persen.  

2) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini 

menggambarkan bahwa output yang dikeluarkan BPS harus telah mengacu pada 

Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Capaian 

kinerja untuk indicator ini juga mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan untuk 

indikator pada target ini yaitu sebesar 100,00 persen. Dengan kata lain capaian target 

indicator ini telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Secara umum, strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pertama agar 

berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah BPS Kota Pangkalpinang 

melakukan beberapa hal, salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran seluruh 

elemen yang ada, khususnya Tim Penanggung Jawab SAKIP sebagai Evaluator sekaligus 

pelaksana kegiatan. 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.  

Peningkatan kualitas data 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 maksimal yang 

diindikasikan dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada tahap editing coding 
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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 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. 

Tujuan kedua yaitu “Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” diukur dengan dua indikator yaitu: 

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

Pelaksanaan indicator ini merupakan salah satu komitmen K/L/D/I terhadap SSN, 

dimana BPS Kota Pangkalpinang berperan sebagai Pembina Statistik melakukan 

kolaborasi, integrasi, sinkornisasi, dan standarisasi penyelenggaraan SSN di level Kota 

Pangkalpinang.  

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

sebesar 100 persen sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun 

rekomendasi yang diberikan adalah rekomendasi pada beberapa instansi vertical di 

lingkungan kota pangkalpinang yang melakukan konsultasi terkait pelaksanaan survey 

dalam rangka penilaian internal satker sebagai masukan diantaranya kantor lembaga 
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pemasyarakatan perempuan pangkalpinang, polres pangkalpinang, dan kejaksaan 

negeri pangkalpinang  

2) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standard. 

Target capaian kinerja untuk indikator kedua pada tujuan dua sebesar 16 persen sudah 

tercapai sesuai dengan target yang telah dilakukan. Keberhasilan pencapaian tersebut 

tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BPS Kota Pangkalpinang untuk mencapai 

tujuan tersebut salah satunya adalah melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan 

koordinasi dengan pihak eksternal, khususnya pemerintah daerah melalui form 

discussion group (FDG) yang dilaksanakan di awal tahun dalam rangka memberi 

penjelasan dan keseragaman konsep dan definisi data yang dikumpulkan oleh masing-

masing stakeholder.  

 

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” 

diukur dengan indikator persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK.  

Pada tahun 2020 target capai tujuan tiga adalah sebesar 16 persen dari jumlah OPD yang 

ada di kota pangkalpinang. Dari target yang sudah ditetapkan, capaian kinerja pada tujuan 

ketiga sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa proses 

pelayanan prima yang dilakukan BPS Kota Pangkalpinang yang dilakukan melalui beberpa 

kegiatannya diantaranya Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik, Layanan 

konsultasi pengguna data, Layanan perpustakaan tercetak, Layanan perpustakaan digital, 

Layanan penjualan buku, dan Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi berjalan 

sesuai SOP yang telah ditetapkan. 

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi 

birokrasi” diukur dengan dua indikator yaitu: 

1) Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat 

Target penilaian SAKIP yang ditetapkan BPS Kota Pangkalpinang tahun 2020 adalah 

sebesar 60 poin. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat periode 2020 masih belum 

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 58,82 poin atau hanya terealisasi 

sebesar 98,03 persen dari target tahun 2020. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus 
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diselesaikan oleh BPS Kota Pangkalpinang agar pada dapat lebih meningkatkan lagi nilai 

SAKIP pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, beberapa catatan yang harus dibenahi oleh 

tim SAKIP BPS Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 harus menjadi perhatian oleh seluruh 

pegawai BPS Kota Pangkalpinang antara lain sebagai berikut:  

1. Penetapan kinerja yang merupakan dokumen perencanaan kinerja BPS Kota 

Pangkalpinang harus diukur dengan pengukuran yang jelas dimana dokumen 

perjanjian Kinerja (PK) serta IKU harus selaras dengan Renstra BPS Kota 

Pangkalpinang 2020-2024. 

2. Monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang tertuang dalam rencana aksi 

harus dilakukan evaluasi secara berkala dengan keterlibatan pimpinan. Monitoring 

dan evaluasi dilakukan dengan melihat dokumen sumber yang ada dengan 

mempertimbangkan pencapaian pada periode sebelumnya. 

3. Tindaklanjut hasil evaluasi kinerja harus didokumentasikan dan diarsipkan sebagai 

bukti fisik bahwa pelaksanaan kegiatan sudah ditindaklanjuti. 

  

2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan 

BPS. 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 

terealisasi sebesar 93,75 persen. Jika dibandingkan dengan target awal sebesar 85,00 

persen, maka capaiannya menjadi 110,29 persen atau diatas target yang telah ditetapkan. 

 

3.2. Capaian Kinerja BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 terhadap target renstra 

2020-2024 

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra 

2020-2024 menunjukkan bahwa, belum semua target dapat terealisasikan. Dari 4 (empat) 

tujuan, masih terdapat satu target yang ditetapkan yang belum tercapai. Rata-rata 

capaian kinerja seluruh tujuan terhadap target akhir Renstra BPS Kota Pangkalpinang pada 

tahun 2020 sebesar 101,24 persen 
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Tabel 3.2 
Capaian Kinerja 2020 Terhadap Target Rencana Strategis 

BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 
 

No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
Renstra 

Realisasi  
Capaian 
Realisasi 
terhadap 
renstra 2020 2020 

-1 -2 -3       

1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

  

Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang 
menggunakan data 
BPS sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring, dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional (%) 

10 10 100 

    

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

100 100 100 

2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

  
Penguatan komitmen 
Dinas/Instansi 
terhadap SSN 

Persentase 
Dinas/Instansi yang 
melaksanakan 
rekomendasi 
kegiatan statistik (%) 

80 100 125 

    

Persentase 
Dinas/Instansi yang 
menyampaikan 
metadata sektoral 
dan khusus sesuai 
standar (%) 
 

16 16 100 

3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 
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Penguatan statistik 
sektoral 
Dinas/Instansi 

Persentase 
Dinas/Instansi yang 
mampu 
menyelenggarakan 
statistik sektoral 
secara mandiri sesuai 
NSPK (%) 

16 16 100 

4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

  

SDM statistik yang 
unggul dan berdaya 
saing dalam kerangka 
tata kelola 
kelembagaan 

Hasil Penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat  

60 58.82 98.03 

    

Persentase kepuasan 
pengguna data 
terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan 
BPS (%) 

85 93.75 110.29 

 
Jika dibandingkan dengan target renstra 2020-2024, capaian kinerja tujuan BPS 

Kota Pangkalpinang sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan rata-rata 

capaian kinerja tujuan sebesar 104,21 persen. Adapun capaian masing-masing tujuan 

sebagai berikut: 

 Tujuan pertama Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen terhadap 

target renstra 2020. Tujuan pertama merupakan rata-rata indikator dari capaian 

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi pembangunan nasional (%)  sebesar 100 persen dan capaian persentase publikasi 

statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

pembangunan nasional (%) sebesar 100 persen. 

 Tujuan kedua Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan SSN tercapai dengan nilai rata-rata capaian sebesar 112,50 persen 

terhadap target renstra 2020. Persentase Dinas/Instansi yang melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik (%) sebesar 100 persen, melebihi target renstra yang sudah ditetapkan sebesar 

80 persen sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 125 persen. Sedangkan capaian 

persentase Dinas/Instansi yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%) 

sebesar 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. 
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 Tujuan ketiga Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN tercapai 

dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen terhadap target renstra 2020. 

Persentase Dinas/Instansi yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK (%) adalah sebesar 100 persen sesuai denga target yang telah ditetapkan. 

 Tujuan keempat Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan 

nilai rata-rata capaian sebesar 104,35 persen terhadap target renstra 2020. Tujuan 

keempat merupakan rata-rata indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%). Untuk 

penilaian SAKIP oleh inspektorat, realisasi hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat masih 

dibawah target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 58,82 atau hanya tercapai 98,03 persen. 

Sedangkan persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 

sebesar 93,75 persen sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85 persen atau 

capaian kinerja sebesar 110,29 persen. 

 
3.3. Kegiatan Prioritas BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2020 adalah pelaksanaan program 

yang menjadi prioritas nasional pada RKA BPS Kota Pangkalpinang, diantarnya Sensus 

Penduduk 2020, Updating Podes, Survei Statistik Tanaman Pangan, dan Survei Tanaman 

Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area. Semua kegiatan program 

nasional di BPS Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan 

tanggung jawab. Seluruh pegawai bahu membahu demi kesuksesan kegiatan tersebut, 

dimulai dari perekrutan petugas hingga tahapan pengolahan dan tabulasi.  

3.3.1. Sensus Penduduk 2020 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, 

Badan pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020. 

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan penyelenggaraan kegiatan pencacahan 

lengkap seluruh penduduk Indonesia yang ketujuh sejak tahun 1961. BPS membuat 

beberapa terobosan pada SP2020 ini. 

SP2020 akan memanfaatkan data administrasi kependudukan (adminduk) 

sebagai data dasar pencacahan penduduk secara lengkap. Kekuatan data sensus 

penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara 
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komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah 

administratif terkecil. Data sensus penduduk juga bermanfaat sebagai dasar 

menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan 

penyusunan proyeksi penduduk. Selain itu, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi 

perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan 

karakteristik penduduk Indonesia menuju “SATU DATA KEPENDUDUKAN 

INDONESIA”. Tujuan khusus SP2020 pada tahun 2020 d zona 2 adalah menghasilkan 

data penduduk Indonesia berdasarkan jenise kelamin, status domisili (de facto vs de 

jure), dan kepemilikan NIK dari dokumen SP2020-DP2.  

 

Jadwal Pelaksanaan SP2020 BPS Kota Pangkalpinang 2020 
 

Uraian Kegiatan Jadwal  Satuan Target Realisasi 

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

Sosialisasi dan Publisitas SP2020 
untuk SP Online dan SP Lanjutan  

Jan-Okt 2020 Kecamatan 7 7 

Koordinasi Lintas Institusi, termasuk 
penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
SP2020  

Nov 2019-Sep 2020 Paket 1 1 

Perekrutan dan Pelatihan Petugas Agustus 2020 Petugas 153 153 

Pemeriksaan Daftar Penduduk September 2020 SLS/Non SLS 420 420 

Verifikasi Lapangan September 2020 SLS/Non SLS 420 420 

Pendataan penduduk oleh Task Force  September 2020 Penduduk 1.000 1.492 

Kegiatan moment tallying hari sensus 15 September 2020 Tim 2 2 

Kegiatan Penjaminan Kualitas SOP 
oleh Koseka 

September 2020 Dok 11 11 

Pemeriksaan dan pengiriman 
dokumen hasil verifikasi lapangan 

September 2020 Dok 420 420 

Kegiatan revisit hasil indentifikasi 
under coverage  

Okt-Nov 2020 Penduduk 1.000 1.837 

Pengolahan data hasil SP2020 
Lanjutan  

Okt-Des 2020 Dokumen 397 397 
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Kendala selama pelaksanaan SP2020 di Kota Pangkalpinang terkait persiapan, 

sosialisasi, pelaksanaan, pengolahan serta administrasi bisa diselesaikan dengan baik 

dengan kerjasama tim yang solid. Sehingga pelaksaanaan SP2020 berlangsung dengan 

lancar. 

 

3.3.2 Updating Podes  

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).  Angka IKG didapat dari hasil Podes yang dilakukan oleh BPS. 

Hingga saat ini, Podes dilakukan 2 tahun  sebelum pelaksanaan sensus untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. 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.    

Tujuan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa secara umum adalah 

untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan dengan basis kewilayahan. 

Kegiatan Updating Podes menghasilkan data mengenai potensi wilayah, ketersediaan 

infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan.    

 
Jadwal Pelaksanaan Updating Podes BPS Kota Pangkalpinang 2020 

 
Uraian Kegiatan Jadwal  Satuan Target Realisasi 

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

Pendataan  15 Juni-17 Juli 2020 Kelurahan 42 42 

Pengawasan dan 
Pemeriksaan 

17 Juni-24 Juli 2020 Kelurahan 42 42 

Pemeriksaan dan 
persetujuan data oleh BPS 
Kabupaten/Kota 

6-22 Juli 2020 Kelurahan 42 42 
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Adapun kendala Updating Podes dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi 

data adalah sebagai berikut: 

1. Narasumber tidak berada di kunjungan pertama pendataan 

2. Webcapi yang digunakan untuk memeriksa data hasil pencacahan beberapa kali 

sulit diakses karena kendala jaringan.  

3. Beberapa item pertanyaan di kuesioner Podes tidak tersedia datanya di kantor 

kelurahan. 

Dari kendala  yang telah diuraikan di atas, maka penyelesaian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kunjungan ulang sampai diperoleh data yang lengkap.  

2. Mencari waktu yang tepat saat membuka webcapi misal saat pagi hari.  

3. Data tidak tersedia di kantor kelurahan disikapi dengan berkoordinasi dengan dinas- 

dinas terkait. 

 

3.3.3. Survei Tanaman Pangan/Ubinan 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang 

mempunyai peranan sangat strategis adalah sub sektor tanaman pangan, yang 

meliputi tanaman padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan 

adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. 

Mengingat pentingnya peran tersebut, dibutuhkan informasi tanaman 

pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi 

penting yang dibutuhkan dalam penghitungan produksi tanaman pangan adalah hasil 

per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround  melalui 

Survei Ubinan yang menjadi tanggungjawab BPS.  

Tujuan dari kegiatan survei tanaman pangan/ubinan adalah memberikan 

gambaran mengenai produktivitas tanaman pangan/ubinan sehingga dapat menjadi 

bahan untuk penentuan kebijakan dan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan 

program kegiatan tanaman pangan. Berikut ini disampaikan jadwal pelaksanaan 

Survei Ubinan di tahun 2020 berikut target dan realisasinya. 
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Jadwal Pelaksanaan Survei Tanaman Pangan/Ubinan  
di BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

Uraian Kegiatan Jadwal BPS Satuan  Target  Realisasi  

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

Pemutakhiran/Updating Ubinan 
Subround 1 

Desember BS 2 2 

Entry Updating Ubinan Subround I Januari Dokumen 2 2 

Entry Sampel Ubinan Subround I  Januari-Apr Dokumen 7 3 

Pemutakhiran/Updating Ubinan 
Subround II 

April BS 10 10 

Entry Updating Ubinan Subround II Mei Dokumen 10 10 

Entry Sampel Ubinan Subround 2 Mei-Agustus Dokumen 23 8 

Pemutakhiran/Updating Ubinan 
Subround III 

Agustus BS 16 16 

Entry Updating Ubinan Subround III  September Dokumen 16 16 

Entry Sampel Ubinan Subround 3 
September - 
Desember 

Dokumen 49 32 

 
Selama ini BPS melakukan Survei Ubinan dengan cara menghitung banyak 

langkah kaki yang ditempuh dari pangkal sumbu ke sisi utara-selatan ataupun sisi 

barat-timur. Mungkin jika sawahnya tidak begitu luas masih bisa dilakukan dengan 

mudah tetapi bagaimana jika ada sawah yang begitu luas. Saat ini, pelaksanaan Survei 

Ubinan untuk komoditas Padi sudah terintegrasi dengan pelaksanaan KSA  yang 

memanfaatkan teknologi informasi sehingga memudahkan petugas. Selain itu, data 

yang dihasilkan juga lebih cepat, akurat  dan terkini. 

Adanya pandemi covid19 menyebabkan anggaran yang seharusnya 

digunakan untuk kegiatan di lapangan menjadi berkurang dan dialihkan untuk 

penanggulangan Covid19. Hal ini diatasi dengan perubahan metodologi dimana 

sebelumnya awal pelaksanaan Survei Ubinan Subround 2 tahun 2020 dilakukan 

listing/pendaftaran rumah tangga sebelum dilakukan pemilihan sampel, pada tahun 

ini ditiadakan. BPS Kota Pangkalpinang melakukan pencacahan untuk sampel Ubinan 

subround 2 tahun 2020 yang sudah ditentukan oleh pusat.  

Selain itu, metode pencacahan ubinan juga disesuaikan dengan wilayah. 

Pencacahan Survei Ubinan sebelumnya dilakukan langsung ke lapangan, pada tahun 
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ini disesuaikan dengan zona penyebaran Covid19. Salah satunya, yaitu : bisa 

dilakukan via telephone. 

3.3.4. Survei Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel 

Area. 

Dalam kegiatan monitoring untuk estimasi produksi pertanian diperlukan 

data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu cara untuk memperoleh 

data yang akurat adalah dengan pengukuran langsung di lapangan terhadap obyek. 

Sedangkan untuk memperoleh informasi tepat waktu dapat dilakukan dengan dua 

tahapan.  

Tahapan pertama, adalah pengukuran terhadap sampel untuk mengestimasi 

populasi. Tahapan kedua, adalah pengiriman data melalui teknologi SMS gateway 

dari lapangan ke pusat pengolah data. Rangkaian sistem estimasi dan peramalan 

produksi pertanian di atas disebut sebagai sistem Estimasi dan Peramalan Produksi 

Padi Secara Cepat melalui Kerangka Sampel Area (KSA).  

Kegiatan estimasi dan peramalan produksi tanaman pangan khususnya padi 

secara cepat ini dilakukan dengan survei lapangan terhadap titik-titik pengamatan 

dalam sampel segmen. Adapun tujuan dari survei lapangan adalah mengamati dan 

mencatat fase pertumbuhan padi pada setiap titik pengamatan. Hasil catatan fase 

pertumbuhan padi dikirim ke pusat pengolahan data melalui SMS, untuk dilakukan 

pemrosesan secara otomatis oleh SMS server. Hasil pemrosesan luasan sawah, 

luasan panen, luasan fase pertumbuhan yang lain, dan produksi ditampilkan dalam 

situs di internet. Berikut ini jadwal pelaksanaan Survei KSA  Jagung  di Kota 

Pangkalpinang berikut target dan realisasinya. 

Jadwal Pelaksanaan Survei KSA Jagung  
di BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

 

Uraian Kegiatan Jadwal BPS Satuan  Target  Realisasi  

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

Pelasanaan Lapangan Survei 
KSA 

7 hari terakhir setiap 
bulan 

Segmen 16 16 

Pemeriksaan Hasil Amatan 
Petugas Lapangan 

5 hari setelah akhir bulan 
amatan 

Segmen 16 16 
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Pelaksanaan Survei KSA setiap bulan di lapangan oleh petugas mempunyai 

berbagi kendala. Namun kendala tersebut juga dapat diatas dengan berbagai 

pendekatan. Kendala dan solusi kegiatan Survei KSA, yaitu : 

a. Mengusulkan pemindahan segmen, apabila segmen KSA pada daerah tersebut 

dianggap sangat tidak mewakili produktivitas padi pada wilayah tersebut seperti 

daerah banjir, daerah gambut, daerah rawan bencana, dan lainnya 

b. Mengusulkan pemindahan titik sampel pengambilan ubinan padi namun masih di 

dalam wilayah segmen yang sama apabila dianggap tidak merepresentasikan 

produktivitas padi pada wilayah tersebut karena adanya serangan hama penyakit 

ataupun kondisi lainnya. 

 

3.4. Upaya Efisiensi di BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kota Pangkalpinang, tetap 

mengacu kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, 

efisien dan ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan 

penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan realisasi anggaran 2020, BPS Kota 

Pangkalpinang melakukan penghematan anggaran dalam bentuk self blocking anggaran 

sebesar Rp2.775.765.000. Di samping itu upaya efisiensi juga dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a) Listrik 

Himbauan-himbauan untuk matikan alat elektronik terutama AC dan lampu bila tidak 

sedang digunakan kepada setiap pegawai. 

b) Telpon 

Dikarenakan setiap karyawan/pegawai sudah mempunyai alat komunikasi sendiri 

berupa Handphone  (HP)  maka  penggunaan  Telpon  kantor  frekuensinya  tidak  begitu  

tinggi sehingga berdampak pada pembayaran tagihan perbulan yang rendah. 

c) Internet 

Keperluan internet dalam menunjang kegiatan perkantoran sangat diperlukan sehingga 

fasilitas internet harus ada, terutama untuk keperluan email dan mengunduh/ 

mengunggah kegiatan-kegiatan statistik baik dari BPS Kota Pangkalpinang maupun dari 
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BPS Propinsi dan BPS RI.  Fasilitas internet yang digunakan BPS Kota Pangkalpinang 

adalah internet berkuota sehingga dapat menyelaraskan anatara anggaran yang 

tersedia dengan fasilitas internet yang digunakan. 

d)  Bahan Bakar 

Penggunaan bahan bakar untuk operasional kendaraan roda empat dan roda dua 

dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  penggunaannya.  Ketersediaan  bahan 

bakar dianggap sudah memadai dan dapat menunjang kelancaran kegiatan statistik di 

lapangan. 

 
3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2020 

 Pelaksanaan kinerja anggaran selama tahun 2020 sudah sangat baik yaitu realisasi 

anggaran sebesar 98,57 persen, jika dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen dari 98,53 persen.  

Kinerja anggaran BPS Kota Pangkalpinang berdasarkan jenis belanja selama tahun 

2020, dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Belanja pegawai menyerap dana sebesar 98,09 persen dari Pagu Rp2.678.409.000 atau 

terealisasi sebesar Rp2.627.169.632. 

b.   Belanja barang menyerap anggaran sebesar 99,23 persen dari Pagu Rp1.976.993.000 atau 

terealisasi sebesar Rp1.961.705.280. 

c. Belanja Modal menyerap anggaran sebesar 96,61 persen dari Pagu Rp10.200.000 atau 

terealisasi sebesar Rp9.854.000 

 

3.6. Prestasi Tahun 2020 

Pada tahun 2020, BPS Kota Pangkalpinang berhasil meraih beberapa penghargaan 

di level internal BPS. Hal ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergisitas antarpegawai yang 

saling membantu dan bekerja sama untuk penyelesaian pekerjaan, meskipun belum 

sepenuhnya optimal. Dengan keterbatasan SDM dan kondisi IT yang ada, BPS Kota 

Pangkalpinang berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada. Sesuai dengan semangat 

PIA Badan Pusat Statistik bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan cara efektif dan efisien.  

Adapun beberapa penghargaan yang berhasil di raih BPS Kota Pangkalpinang 

sebagai berikut: 
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1. Peringkat pertama Kinerja satker terbaik se BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

2. Peringkat pertama Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Statistik Sosial se BPS 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. Peringkat pertama Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Statistik Distribusi se 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

4. Peringkat pertama Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Integrasi Pengolahan 

dan Diseminasi Statistik se BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

5. Peringkat kedua Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Neraca Wilayah dan 

Analisis Statistik se BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

6. Peringkat ketiga kinerja pelaksanaan kegiatan pada Bagian Tata Usaha se BPS Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

 
3.7. Pencanangan zona integritas menuju  wilayah bebas korupsi (wbk) Badan Pusat 

Statistik Kota Pangkalpinang 

3.7.1. Latar Belakang 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan sejak tahun 2009 

terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025, saat ini pelaksanaanm Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan 

akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada 

periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang 

mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan 

berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai 

pelayanan publik yang berkualitas. 

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan 

dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang 

telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja. Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) 
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telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut 

merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut 

merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan 

dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor 

prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga, keuangan Negara, dan 

penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor 

penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona 

Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi 

Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian 

pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan 

korupsi di pemerintahan. 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan 

pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka BPS Kota 

Pangkalpinang memandang perlu melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Dengan telah dilakukannya kegiatan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BPS 

Kota Pangkapinang diharapkan pelaksanaan zona integritas yang sudah, sedang, 

dan akan dilaksanakan dapat sejalan dengan target dan tercapainya tiga sasaran 

hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah 

yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 
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3.7.2. Maksud dan Tujuan 

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di BPS Kota Pangkalpinang dimaksudkan 

sebagai Pernyataan Formal bagi Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam 

membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan 

Tujuannya adalah memberikan informasi kepada seluruh stake holder 

terkait bahwa saat ini BPS Kota Pangkalpinang sudah mencanangkan pembangun 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM). 

3.7.3. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPS Kota Pangkalpinang 

dilaksanakan terintegrasi dengan Kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui virtual meeting pada: 

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Juni 2020 

Pukul : 09.00 s.d 10.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat BPS Kota Pangkalpinang 

 

3.7.4. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan terdiri dari: 

 Peserta Ekternal 

No. Asal Instansi Jumlah 

1. Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang 4 Orang 

2. DPRD Kota Pangkalpinang 1 Orang 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 1 Orang 

4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba Pangkalpinang 1 Orang 
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 Peserta Internal 

Peserta Internal adalah seluruh pegawai BPS Kota Pangkalpinang yang terdiri 

dari 1 orang pejabat Eselon III, 5 Orang Pejabat Eselon IV, dan 8 Orang Staf.  

 

3.7.5. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPS Kota 

Pangkalpinang dilaksanakan terintegrasi dengan Kegiatan Pencanangan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui virtual meeting 

dengan susunan acara sebagai berikut:  

Susunan Acara  

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM  

BPS se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 

Tanggal 17 Juni 2020 

 

No Acara  Waktu  

Alokasi Waktu 

(Menit) 

1 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya  09.00-09.05 5 

2 Pembacaan Doa  09.05-09.10 5 

3 Sambutan :      

a. Kepala BPS Provinsi  09.10-09.17 7 

b. Sambutan Wakil Gubernur  09.17-09.24 7 

c. Sambutan Kepala Ombudsman 09.24-09.31 7 

4 Penandatangan Pakta Integritas oleh Kepala BPS 

Provinsi (*perwakilan) yang diikuti oleh seluruh pegawai 

(*setelah acara selesai) 09.31-09.34 3 
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5 Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Provinsi, sekaligus penandatanganan (disaksikan oleh 

para saksi) 09.34-09.37 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Bangka, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.37-09.40 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Belitung, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.40-09.43 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Bangka Barat, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.43-09.46 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Bangka Tengah, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.46-09.49 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.49-09.52 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala BPS 

Kabupaten Belitung Timur, sekaligus penandatanganan 

(disaksikan oleh para saksi) 09.52-09.55 3 

Pembacaan Piagam Pencanangan ZI oleh kepala Kota 

Pangkalpinang, sekaligus penandatanganan (disaksikan 

oleh para saksi) 09.55-09.58 3 

6 Pemberian Piagam Apresiasi ke BPS Kab/Kota  09.58-10.00 2 

7 Foto Bersama      
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BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1. Tinjauan Umum 

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang 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 vertikal 

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 Pangkalpinang telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik 

berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Selain itu, dalam rangka terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih, 

BPS Kota Pangkalpinang terus berusaha melakukan perbaikan melalui rencana aksi yang 

sejalan dengan rencana strategis yang pada akhirnya meningkatkan nilai SAKIP.  

4.2. Tantangan dan kendala utama 

Secara umum BPS Kota Pangkalpinang 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:  

1. 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.  
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2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan 

mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data. 

3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama 

di bidang statistik. 

4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pangkalpinang 

kurang didukung dengan perangkat IT yang memadai khususnya PC/Notebook sebagai 

perangkat pengolahan.  

5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.  

6. Pendokumentasian setiap kegiatan yang belum terkoordinir dengan baik 

 

4.3. Saran dan Tindak lanjut 

Saran yang  dapat  dilakukan  guna  peningkatan  kinerja  Badan Pusat Statistik Kota 

Pangkalpinang selanjutnya adalah: 

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi dengan mengikuti 

pelatihan maupun pendidikan formal, melalui tugas belajar dan memberi peluang ijin belajar 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan 

sumber data (user maupun respondent enggagement). 

3. Pemerataan beban kerja kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai terlibat dan 

berperan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-

masing  

4. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas 

data. 

5. Identifikasi dan mitigasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis yang 

dijalankan.  

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah tentang 

kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik  

7. Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/kota dan 

SKPD. 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi BPS Kota Pangkalpinang 

PERATURAN PRESIDEN RI  STRUKTUR ORGANISASI BPS 

NOMOR : 86 TAHUN 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sub Bagian Tata 
Usaha 

Kepala 

Seksi Integrasi 
Pengolahan dan 

Diseminasi 
Statistik 

Seksi Neraca 
Wilayah dan 

Analisa Statistik 

KSK/ Tenaga 
Fungsional 

Seksi Statistik 
Distribusi 

Seksi Statistik 
Produksi 

Seksi Statistik 
Sosial 



 
 

 
 
 

Lampiran 2. Rencana Strategis BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 

 

Instansi  : BPS Kota Pangkalpinang 

Visi  : Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju Indonesia Maju 

Misi  : 1.  Menyelenggarakan statistik dasar di Kota Pangkalpinang dalam rangka menyediakan data statistik berkualitas yang  

berstandar nasional dan internasional; 

2. Mengkoordinasi kegiatan fungsional, mendorog kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik dalam rangka membina 

Instansi pemerintah melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; 

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; 

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM dan pelayanan administrasi umum untuk mewujudkan SDM yang unggul dan adaptif 

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. 

 

No Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

  Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang berkualitas 

Persentase pengguna data yang 
menggunakan data BPS sebagai 
dasar perencanaan, monitoring, 
dan evaluasi pembangunan 
nasional (%) 

10 80 82 84 86 Seksi IPDS 



 
 

 
 
 

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

80 85 90 92 95 Seksi Statistik 
Sosial, Produksi, 
Distribusi, dan 

Nerwilis 

2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN  

  Penguatan komitmen 
Dinas/Instansi terhadap 
SSN 

Persentase Dinas/Instansi yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik (%) 
 

80 80 85 90 95 Seksi IPDS 

    Persentase Dinas/Instansi yang 
menyampaikan metadata sektoral 
dan khusus sesuai standar (%) 
 

16 16 16 17 18 Seksi IPDS 

3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN  

  Penguatan statistik 
sektoral Dinas/Instansi 

Persentase Dinas/Instansi yang 
mampu menyelenggarakan 
statistik sektoral secara mandiri 
sesuai NSPK (%) 

24 24 24 24 28 Seksi Statistik 
Sosial, Produksi, 

Distribusi, Nerwilis, 
dan IPDS 

4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi  

  SDM statistik yang unggul 
dan berdaya saing dalam 
kerangka tata kelola 
kelembagaan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat  

60 60,5 61 61,5 62 Subbagian Tata 
Usaha 



 
 

 
 
 

    Persentase kepuasan pengguna 
data terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan BPS (%) 
 

90 90 91 91 92 Subbagian Tata 
Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Lampiran 3.  Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BPS Kota Pangkalpinang 

Perjanjian Kinerja  
Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

1.1.  Meningkatnya Pemanfaatan data statistik 
yang berkualitas 

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

Persen 10 

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

Persen 100,00 

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

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

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

Persen 100 

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

Persen 16,00 



 
 

 
 
 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

3.1.  Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I Persentase K/L/D/I yang mampu 
menyelenggarakan statistik sektoral secara 
mandiri sesuai NSPK 

Persen 16,00 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

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

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 60 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana pelayanan BPS 

Persen 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Lampiran 4. Jumlah Sumber Daya Manusia BPS Kota Pangkalpinang Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020 

 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KOTA PANGKALPINANG  

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2020 

No Unit Organisasi 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1/DIV DIII SLTA SLTP SD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Kepala - - 1 - - - - 1 
2 Subbagian Tata Usaha - - 1 3 1 - - 5 
3 Seksi Statistik Sosial - - 2 - - - - 2 
4 Seksi Statistik Produksi - 1 - - - - - 1 
5 Seksi Statistik Distribusi - - 2 - - - - 2 
6 Seksi Nerwilis - 1 2 - - - - 3 
7 SeksiIPDS - 1 1 - - - - 2 
8 Koordinator Statistik Kecamatan/KSK - - 1 1 5 - - 7 

Total 23 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Lampiran 5. Mailing List Publikasi BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2020 

 

MAILING LIST PUBLIKASI BPS KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 

No. Judul Publikasi Instansi BPS 
Instansi Dalam 
Negeri/Vertikal 

Perguruan 
Tinggi 

Perpus 
Nasional / 

daerah 
Jumlah Keterangan 

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

1 Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2020 2 - - 2 4  

2 Kecamatan Bukit Intan Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

3 Kecamatan Gabek Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

4 Kecamatan Gerunggang Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

5 Kecamatan Girimaya Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

6 Kecamatan Pangkalbalam Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

7 Kecamatan Rangkui Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  

8 Kecamatan Tamansari Dalam Angka 2020 - 1 - - 1  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

MENCERDASKAN BANGSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPS Kota Pangkalpinang 
JL. Kol Yos Sudarso, Gabek Dua, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang, 
Kepulauan Bangka Belitung 15142  
Telp. 0717-422825  
e-mail : bps1971@bps.go.id 

 


