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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

  

Jabatan  : Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara  

Tugas         :   

a. Penyelenggaraan statistik dasar provinsi.  

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi  

c. Pelancaran dan pembinaan terhadap instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi  

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasai dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persendian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.  

 

No Tujuan Indikator Kerja Utama Indikator Kinerja Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

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 

Persentase pengguna data 

yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah K/L/D/I yang 
menggunakan data BPS sebagai 
dasar perencanaan, monitoring 
dan evaluasi pembangunan 
nasional y = Jumlah K/L/D/I 
yang menggunakan data BPS 

Survey Kebutuhan  

Data (SKD) 

 



No Tujuan Indikator Kerja Utama Indikator Kinerja Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

  Persentase publikasi statistik yang 

menerapkan standard akurasi 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Persentase publikasi statistik 

yang menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan 

nasional 

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah publikasi statistik yang 

bersumber dari aktivitas 

statistik menerapkan standar 

akurasi y = Jumlah publikasi 

yang dihasilkan  

Laporan Kegiatan 

BPS Provinsi 

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 

Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik  y = Jumlah 
K/L/D/I yang diberikan 
rekomendasi kegiatan statistik 

Laporan Kegiatan 

BPS Provinsi 

Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus 

sesuai standar 

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar y = Jumlah K/L/D/I 

yang melakukan kegiatan 

statistik 

Laporan Monitoring 

Metadata Statistik 

Sektoral dan Khusus 

3. Meningkatnya pelayanan 

prima dalam 

penyelenggaraan SSN 

    

 



No Tujuan Indikator Kerja Utama Indikator Kinerja Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

3.1 Penguatan Statistik 

Sektoral K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai 

NSPK 

Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK 

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai 

NSPK y = Jumlah K/L/D/I yang 

melakukan kegiatan statistik 

Laporan Kegiatan 

BPS Provinsi  

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 

Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

Laporan hasil 

evaluasi SAKIP oleh 

inspektorat 

Persentase kepuasan pengguna 

data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS 

Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah pengguna layanan yang 

puas terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS  y= 

Jumlah pengguna data BPS 

Survei Kebutuhan  

Data dan Survei  

Kepuasan Konsumen 

     Tanjung Selor,    Juli 2020  

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 

      Kepala,  

  

  

EKO MARSORO   



BAGIAN
TATA USAHA



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

BAGIAN TATA USAHA 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

  

Jabatan  : Kepala Bagian Tata Usaha  

Tugas         :   

a. Menyusun program kerja tahunan Bagian Tata Usaha  

b. Mengatur dan melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja tahunan BPS  

Propinsi baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS;  

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan ketatausahaan;  

d. Mengatur dan melaksanakan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, 
penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen perlengkapan dan 
perbekalan  

e. Mengatur dan melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan 
perundang- undangan, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, serta administrasi jabatan fungsional dengan memanfaatkan 
sistem informasi manajemen kepegawaian;  

f. Mengatur dan melaksanakan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, perjalanan dinas, penggajian, 
serta pengendalian pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan;  

g. Mengatur dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban 
lingkungan, serta penggandaan/ percetakan;  

h. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan;  

i. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan administrasi 
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan atau instansi lainnya;   

j. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas kinerja dan 
laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya;  

k. Mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi lainnya kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPS Propinsi;  

l. membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
ketatausahaan di BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kota;  



m. mengatur dan melaksanakan penerangan kegiatan statistik dan kehumasan;  

n. mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bagian  

Tata Usaha;  

o. menyusun laporan kegiatan Bagian Tata Usaha secara berkala dan sewaktu-waktu; dan   

p. mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  

  

   



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja  

Individu  

  

Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

Laporan hasil evaluasi 

SAKIP oleh 

inspektorat  

2.   Meningkatnya kualitas  

sarana dan prasarana  

BPS  

Persentase permintaan 

pengguna layanan sarana 

dan prasarana BPS yang 

terpenuhi  

Persentase permintaan 

pengguna layanan sarana 

dan prasarana BPS yang 

terpenuhi  

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah permintaan 

penggunaan layanan sarana 

dan prasarana BPS y = 

Jumlah layanan yang 

terlaksana  

- Permintaan 
pencairan  
anggaran  

- Jumlah SPM  

- LBMN  

3.   Meningkatnya layanan 
internal birokrasi yang  

akuntabel  

Persentase   Persentase mutasi data 

kepegawaian yang 

terupdate   

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah pegawai yang datanya 

update y = Jumlah pegawai 

yang datanya mengalami 

mutase  

SIMPEG  

  

Tanjung Selor,   Juli 2020 

            Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  

Kepala,  

    

   

 

 

 

 

 

  

  

EKO MARSORO   



 

 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

SUB BAGIAN BINA PROGRAM  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

  

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Bina Program  

Tugas          :   

a. Menyusun program kerja tahunan subbagian bina program;  

b. Melakukan penyiapan dan pengolahan bahan rancangan usulan rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan serta penyusunan 
keterpaduan rencana;  

c. Melakukan penyusunan rancangan usulan rencana anggaran dan penyusunan keterpaduan pelaksanaan anggaran yang sedang 
berjalan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;  

d. Membantu proses pembahasan usulan anggaran dengan instansi terkait;  

e. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan bina program;  

f. Melakukan penyusunan akuntabilitas bps propinsi, bekerja sama dengan satuan organisai terkait;  

g. Melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang dapat dipakai untuk penerangan kegiatan statistik serta melakukan kegiatan 
penerangan kegiatan statistik baik kepada masyarakat, instansi lain, maupun media statistik, dan melakukan kegiatan kehumasan 

lainnya;  

h. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi sistem manajemen kegiatan statistik;  

i. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran 
pembangunan;  

j. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan subbagian bina program;  

k. Menyusun laporan kegiatan subbagian bina program secara berkala dan sewaktu- waktu; dan  

l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  

  

 

 



 

No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

anggaran yang tepat 

waktu   

Jumlah dokumen masterplan  

+ sireka + arsip data computer   
- data BMN  

- Data 

LRAB - 

 Selendang 

Anggaran  

Jumlah dokumen 

monitoring dan evaluasi 

tepat waktu  

Form rencana aksi dan laporan 

kinerja  

- Bidang tata usaha  

- Bidang statistik 
sosial  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  

Persentase usulan revisi  

anggaran yang 

ditindaklanjuti  

Jumlah berkas yang di entri 

RKKL dibagi jmlah berkas 

usulan dikalikan 100  

Usulan revisi dari bidan 

teknis dan Bagian Tata 

Usaha   

Persentase pengolahan data 

kinerja yang tepat waktu  

Jumlah FRA yang diolah per 

triwulan dibagi 6 dikalikan 100  

- Bidang tata usaha  

- Bidang statistik 
sosial  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  



Persentase permintaan 

kerjasama yang 

ditindaklanjuti  

Jumlah kontrak kerjasama yang 

ditandatangani dibagi  

-  Bidang statistik 

sosial  

No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

    jumlah kesanggupan kerjasama 

dikalikan 100  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

  

Tanjung Selor,   Juli 2020 

            Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  

Kepala,  

    

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

EKO MARSORO   



 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

STAFF SUB BAGIAN BINA PROGRAM 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

  

  

Jabatan  : Staff Sub Bagian Bina Program  

Tugas         :   

a. Membantu melakukan penyiapan dan pengolahan bahan rancangan usulan rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan serta 
penyusunan keterpaduan rencana;  

b. Membantu melakukan penyusunan rancangan usulan rencana anggaran dan penyusunan keterpaduan pelaksanaan anggaran yang sedang 
berjalan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;  

c. Membantu proses pembahasan usulan anggaran dengan instansi terkait;  

d. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan bina program;  

e. Membantu melakukan penyusunan akuntabilitas BPS Propinsi, bekerja sama dengan satuan organisai terkait;  

f. Membantu melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang dapat dipakai untuk penerangan kegiatan statistik serta melakukan 
kegiatan penerangan kegiatan statistik baik kepada masyarakat, instansi lain, maupun media statistik, dan melakukan kegiatan kehumasan 
lainnya;  

g. Membantu melakukan penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi sistem manajemen kegiatan statistik;  

h. Membantu melakukan penyiapan bahan dan penyusunan surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran 
pembangunan;  

i. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Bina  

Program;  

j. Membantu menyusun laporan kegiatan secara berkala dan sewaktu- waktu; dan  

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  



 No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

anggaran yang tepat 

waktu   

Jumlah dokumen masterplan  

+ sireka + arsip data computer   
- data BMN  

- Data LRAB - 

 Selendang 

Anggaran  

Jumlah dokumen 

monitoring dan evaluasi 

tepat waktu  

Form rencana aksi dan laporan 

kinerja  

- Bidang tata usaha  

- Bidang statistik sosial  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  

Persentase usulan revisi  

anggaran yang 

ditindaklanjuti  

Jumlah berkas yang di entri 

RKKL dibagi jmlah berkas 

usulan dikalikan 100  

Usulan revisi dari bidan 

teknis dan Bagian Tata 

Usaha   

Persentase pengolahan data 

kinerja yang tepat waktu  

Jumlah FRA yang diolah per 

triwulan dibagi 6 dikalikan 100  

- Bidang tata usaha  

- Bidang statistik sosial  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  

Persentase permintaan 

kerjasama yang 

ditindaklanjuti  

Jumlah kontrak kerjasama yang 

ditandatangani dibagi  

-  Bidang statistik sosial  



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

    jumlah kesanggupan kerjasama 

dikalikan 100  

- Bidang statistik 
produksi  

- Bidang statistik 
distribusi  

- Bidang NWA  

- Bidang IPDS  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

Hasil penilaian SAKIP oleh 

inspektorat  

  

Tanjung Selor,   Juli 2020 

            Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  

Kepala, 

    

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

EKO MARSORO   



 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

Jabatan  : Kassubag Kepegawaian dan Hukum  

Tugas         :   

a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Kepegawaian dan Hukum  

b. melakukan pengurusan surat menyurat kepegawaian, penghimpunan, pencatatan dan penyusunan data pegawai dan mutasi 
keluarga pegawai, pengurusan kartu pegawai, kartu suami/istri, kartu taspen dan pengelolaan tata naskah pegawai, serta 
pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian  

c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan kepegawaian dan hukum  

d. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pegawai yang diperlukan secara rinci berdasarkan formasi jabatan/tugas yang masih 
kosong karena adanya mutasi pindah, meninggal dunia, pensiun, penyempurnaan organisasi, dan rencana pengadaan pegawai  

e. melakukan pengadaan pegawai sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, mengusulkan pengangkatan calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) dari hasil seleksi, pengangkatan jadi pegawai negeri sipil (PNS), dan pemberhentian bagi CPNS yang tidak 
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS  

f. melakukan pengurusan usulan dan penyelesaian mutasi kepangkatan, jabatan, pindah, gaji, dan sejenisnya, serta pengambilan 
sumpah/janji PNS, pelantikan dalam jabatan, penerbitan surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melakukan tugas, dan 
surat pernyataan masih menduduki jabatan  

g. melakukan pengurusan usulan dan penyelesaian mutasi pemberhentian pegawai dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara 
lain karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas, atas permintaan sendiri, keuzuran jasmani, menjadi anggota 
partai politik, hukuman disiplin, dipidana penjara, dinyatakan hilang, dan perampingan organisasi pemerintah  

h. melakukan urusan administrasi jabatan fungsional meliputi pengangkatan, pemindahan kenaikan jabatan, pembebasan 
sementara, pemberhentian dari jabatan, dan kegiatan kesekretariatan dalam penilaian angka kredit  

i. melakukan urusan penyelenggaraan pelatihan pra jabatan dan pelatihan dalam jabatan, penyelenggaraan ujian dinas, 
penyelenggaraan ujian penerimaan calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), serta tugas belajar dan ijin belajar 
bagi pegawai  

j. melakukan urusan pembinaan disiplin kerja, budaya kerja, produktivitas dan prestasi kerja pegawai, penyelenggaraan seleksi 
keteladanan, serta pengurusan kesejahteraan pegawai antara lain cuti, penghargaan/tanda jasa, santunan sosial, asuransi 
kesehatan pegawai, dan pembinaan jasmani dan rohani  



k. melakukan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan kegiatan statistik untuk 
dipedomani dalam penyelesaian urusan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan kegiatan statistik  

l. melakukan kegiatan dalam urusan hukum dan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana  

m. melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan  

Hukum  

n. menyusun laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Hukum secara berkala dan sewaktu-waktu  

o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung  

  

 

 

No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Peningkatan birokrasi yang 

akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Persenrase data mutasi 

kepegawaian yagn di 

update   

Data update mutasi dituangkan 

dalam Badan Pegawai meliputi  

pindah kerja, pensiunan dan 

meninggal dan naik pangkat. 

Rumus : Jumlah mutasi yang 

diupdate dibagi jumlah pegawai 

yang mengalami mutasi dikali 

100 persen.   

- Biro kepegawaian BPS 
RI  

- Subbag Kepegawwaian  
BPS provinsi  

Kalimantan utara  

(sk mutasi)  

- BPS  
kabupaten/koya di 
provinsi  
Kalimantan Utara  

  

Persentase penyelesaian 

usulan Kartu Pegawai, Karis 

dan Karsu  

Jumlah usulan kartu pegawai 
karis dan karsu  
yang selesai diusulkan ke  

BKN  

  

Subbag Kepegawaian  

BPS Kalimantan  

Utara  



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

   Persentase usulan mutasi  

pegawai yang ditindaklanjuti  

Jumlah usulan mutasi (mutasi 

pindah kerja antar satker, 

pension, meninggal) yang 

ditindaklanjuti/jumlah usulan 

mutasi dikali 100  

- Biro kepegawaian BPS RI  

- Usulan 
bidang/bagian/BPS 
Kabupaten/kota di  
Prov. Kalimantan  

Utara  

Persentase  

terselesaikannya kasus 

hukum yang terkait dengan 

kelembagaan, kepegawaian, 

ataupun kegiatan BPS 

Kalimantan Utara  

Jumlah kasus hokum yang 
terkait dengan kelembagaan, 
kepegawaian, ataupun kegiatan 
BPS Kalimantan Utara dibagi 
jumlah kasus hokum yang 
terkait dengan kelembagaan, 
kepegawain, ataupun kegiatan 
BPS Prov. Kalimantan Utara 
yang diselesaikan dikali 100 
persen.  

  

- Laporan bidang/bagian 
BPS Kalimantan Utara   

- Laporan BPS 
kabupaten/kota di  

Kalimantan Utara  

Persentase usulan mutasi 

dan administrasi jabatan 

fungsional yang 

ditindaklanjuti  

Administrasi fungsional 
dimaksudkan penerbitan 
PAK/nota pemberitahuan angka 
kredit. sedangkan mutasi adalah 
usulan pengangkatan kedalam 
jabatan fungsional, kenaikan 
oagkat dan pengaktifkan 
kembali dari TB  

  

- Pengajuan bidang  

BPS Kalimantan  

Utara  

- Pengajuan kabupaten/kota 
di  

Kalimantan Utara  



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

 Sumber Data  

   Persentase usulan kenaikan 
pangkat regular  
pegawai  

yangditindaklanjuti  

Jumlah usulan kenaikan 

pangkat regular yang 

ditindaklanjuti/jumlah usulan 

kenaikan pangkat dikali 100 

persen  

-  

-  

Biro kepegawaian  
BPS RI Usulan 
bidang/bagian/BPS 
Kabupaten/kota di  
Prov. Kalimantan  

Utara  
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 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

SUB BAGIAN KEUANGAN  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

  

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Keuangan  

Tugas         :   

a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Keuangan;  

b. Menghimpun dan mempelajari semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan;  

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keuangan;  

d. Menghimpun dan menyimpan semua surat keputusan otorisasi, daftar isian kegiatan,  daftar isian proyek, petunjuk operasional, dan 
petunjuk teknis pengelolaan keuangan/ anggaran, serta melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;  

e. Melakukan surat menyurat yang menyangkut pengelolaan keuangan yang berupa penyusunan surat permintaan pembayaran, surat 
perintah membayar uang, dan berkas lain yang diperlukan;  

f. Melakukan penghimpunan surat berharga yang menyangkut barang inventaris kekayaan milik negara;  

g. Melakukan pembuatan/penyusunan daftar gaji sesuai informasi kepegawaian yang terakhir, melakukan pengurusan gaji pegawai ke 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, serta melakukan pembayaran gaji kepada pegawai termasuk mengurus surat keterangan 
penghentian pembayaran karena mutasi, berhenti, pensiun, dan meninggal dunia;  

h. Melakukan urusan segala tunjangan dan kenaikan gaji berkala serta pembayarannya kepada pegawai yang berupa beras, rapel, lembur, 
dan sejenisnya;  

i. Melakukan urusan perjalanan dinas yang berupa pengurusan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Ongkos Perjalanan, pemesanan 
tiket, dan sejenisnya;  

j. Melakukan penyiapan administrasi usulan dan proses penghapusan uang yang hilang yang disebabkan kelalaian atau bukan kelalaian;  

k. Melakukan penerimaan dan penyimpanan uang dan surat berharga serta pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian surat pertanggung 
jawabannya menurut beban anggaran yang tersedia;  

l. Melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;  

m. Melakukan penelaahan terhadap semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran serta melakukan pembukuan penerimaan dan 
pengeluaran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  



n. Melakukan penyusunan laporan/realisasi anggaran sesuai dengan bentuk dan format yang telah ditetapkan serta membantu para Atasan 
Langsung Bendaharawan melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan sewaktu-waktu;  

o. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran baik di BPS 
Propinsi maupun di BPS Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;  

p. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi terhadap Bendaharawan Rutin dan Proyek termasuk  

Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang di BPS Kabupaten/ Kota;  

q. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Keuangan;  

r. Melakukan penghimpunan penyusunan laporan dari BPS propinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke BPS;  

s. Menyusun laporan kegiatan subbagian keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu; dan  

t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  

   



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Terwujudnya laporan 
keuangan sesuai dengan 
SAP, tepat waktu dan  
memadai   

  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah buku LK yang dibuat  

y = Jumlah target buku LK  

  

2.   Meningkatnya kualitas  

sarana dan prasarana  

BPS  

Persentase pengadaan 

sarana dan prasarana 

aparatur yang 

diselesaikan  

Terwujudnya surat 

permintaan pembayaran 

yang menjadi surat perintah 

membayar  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah surat permintaan 
pembayaran yang menjadi 
surat perintah membayar y = 
Jumlah surat permintaan  
pembayaran  

  

  

      Terwujudnya SPM yang 

menjadi SP2D  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah SPM menjadi SP2D   
y = Jumlah SPM  
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 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

STAFF SUB BAGIAN KEUANGAN  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

  

Jabatan  : Staff Sub Bagian Keuangan  

Tugas         :   

a. Membantu menghimpun dan mempelajari semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan 
keuangan;  

b. Membantu mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keuangan;  

c. Membantu menghimpun dan menyimpan semua surat keputusan otorisasi, daftar isian kegiatan,  daftar isian proyek, petunjuk 
operasional, dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan/ anggaran, serta melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;  

d. Membantu melakukan surat menyurat yang menyangkut pengelolaan keuangan yang berupa penyusunan surat permintaan pembayaran, 
surat perintah membayar uang, dan berkas lain yang diperlukan;  

e. Membantu melakukan penghimpunan surat berharga yang menyangkut barang inventaris kekayaan milik negara;  

f. Membantue melakukan pembuatan/penyusunan daftar gaji sesuai informasi kepegawaian yang terakhir, melakukan pengurusan gaji 
pegawai ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, serta melakukan pembayaran gaji kepada pegawai termasuk mengurus surat 
keterangan penghentian pembayaran karena mutasi, berhenti, pensiun, dan meninggal dunia;  

g. Membantu melakukan urusan segala tunjangan dan kenaikan gaji berkala serta pembayarannya kepada pegawai yang berupa beras, 
rapel, lembur, dan sejenisnya;  

h. Membantu melakukan urusan perjalanan dinas yang berupa pengurusan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Ongkos  

Perjalanan, pemesanan tiket, dan sejenisnya;  

i. Membantu melakukan penyiapan administrasi usulan dan proses penghapusan uang yang hilang yang disebabkan kelalaian atau bukan 
kelalaian;  

j. Membantu melakukan penerimaan dan penyimpanan uang dan surat berharga serta pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian surat 
pertanggung jawabannya menurut beban anggaran yang tersedia;  

k. Membantu melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;  



l. Membantu  melakukan penelaahan terhadap semua tanda bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran serta melakukan pembukuan 
penerimaan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

m. Membantu melakukan penyusunan laporan/realisasi anggaran sesuai dengan bentuk dan format yang telah ditetapkan serta membantu 
para Atasan Langsung Bendaharawan melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan sewaktu-waktu;  

n. Membantu membantu dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran baik di BPS  

Propinsi maupun di BPS Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;  

o. Membantu melakukan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi terhadap Bendaharawan Rutin dan Proyek termasuk  

Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang di BPS Kabupaten/ Kota;  

p. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Keuangan;  

q. Membantu melakukan penghimpunan penyusunan laporan dari BPS propinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke BPS;  

r. Membantu menyusun laporan kegiatan subbagian keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu; dan  

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya birokrasi 

yang akuntabel  

Hasil penilaian SAKIP 

oleh inspektorat  

Terwujudnya laporan 
keuangan sesuai dengan 
SAP, tepat waktu dan  
memadai   

  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah buku LK yang dibuat  

y = Jumlah target buku LK  

  

2.   Meningkatnya kualitas  

sarana dan prasarana  

BPS  

Persentase pengadaan 

sarana dan prasarana 

aparatur yang 

diselesaikan  

Terwujudnya surat 

permintaan pembayaran 

yang menjadi surat perintah 

membayar  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah surat permintaan 
pembayaran yang menjadi 
surat perintah membayar y = 
Jumlah surat permintaan  
pembayaran  

  

  

      Terwujudnya SPM yang 

menjadi SP2D  

Formula = (x/y) *100% x = 
Jumlah SPM menjadi SP2D   
y = Jumlah SPM  
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 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

SUB BAGIAN UMUM  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

  

  

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Umum  

Tugas         :   

a. Menyusun program kerja tahunan Subbagian Umum;  

b. Melakukan urusan penerimaan, pengagendaan, pengarsipan, serta pendistribusian surat, dokumen, dan barang yang diterima ke satuan 
organisasi yang menjadi tujuan;  

c. Melakukan urusan pengiriman dan penyampaian surat, dokumen, dan barang ke alamat tujuan;  

d. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan urusan dalam dan perlengkapan;  

e. Memantau dan menjaga kebersihan ruang kerja dan ruang lainnya, pengurusan rapat, penyediaan caraka, pengelolaan juru bersih, 
pengemudi, pengurusan tamu dinas, resepsionis, antar jemput serta operator per0alatan/mesin, keamanan kantor dan sejenisnya;  

f. Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor termasuk sarana penunjangnya yang berupa AC, listrik, telepon, fax, dan air serta  

g. Keamanan dan ketertiban lingkungan;  

h. Melakukan urusan penyiapan ruang kerja, ruang tamu dinas, dan ruang lainnya dengan fasilitas sesuai dengan yang ditentukan;  

i. Melakukan kegiatan protokoler, upacara kedinasan, rapat-rapat, dan pengaturan/penyiapan peralatan yang dibutuhkan;  

j. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan secara berkala;  

k. Melakukan urusan pencetakan dan penjilidan formulir, kuesioner/daftar isian, buku panduan, publikasi, dan barang cetakan lainnya, 
bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;  

l. Melakukan urusan penyusunan alokasi distribusi perlengkapan dan perbekalan yang akan dikirim satuan organisasi;  

m. Melakukan pencatatan dan penyerahan perlengkapan dan perbekalan yang akan dikirim melalui satuan organisasi terkait;  



n. Melakukan urusan penyimpanan dan pemeliharaan barang serta urusan administrasi mutasinya secara berkala dan sewaktuwaktu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

o. Membuat rencana usul penghapusan dan menyiapkan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  

 Melakukan administrasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang meliputi sarana kerja pegawai, peralatan pengolahan, alat 

komunikasi, kendaraan operasional, serta sarana lainnya yang bukan gedung dan sarana penunjangnya, serta melakukan pengelolaan 

sistem informasi manajemen perlengkapan dan perbekalan;  

p. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan rumah dinas BPS Provinsi;  

q. Melakukan penyusunan inventarisasi barang setiap tahun;  

r. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Umum;  

s. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Umum secara berkala dan sewaktu-waktu; dan t.   

t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung  

  

 

 

No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja Individu  Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

 Sumber Data  

1.  Tercapainya pelaksaan 

administrasi perkantoran 

yang optimal  

Persentase 

pengiriman/penerimaan 

surat/dokumen/barang 

yang ditindaklanjuti 

sesuai tujuan  

Jumlah surat/dokumen/barang 

yang keluar atau masuk yang 

terdistribusi sesuai tujuan  

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah 

surat/dokumen/barang yang 

keluar atau masuk yang 

terdistribusi sesuai tujuan y = 

Jumlah 

surat/dokumen/barang yang 

keluar atau masuk yang 

terdistribusi  

-  

-  

-  

Agenda surat 

keluar Agenda 

surat masuk 

Buku kendali 

disposisi  

2.  Tersedianya sarana dan 

prasarana kantor yang 

berfungsi dengan baik  

Persentase sarana dan 

prasarana kantor yang 

berfungsi dengan baik  

Jumlah sarana dan 

prasarana kantor yang 

berfungsi dengan baik  

Formula = (x/y) *100% x = 

Jumlah sarana dan prasarana 

kantor yang baik   

 Laporan BMN  

satker setiap 

semester  



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama   Indikator Kinerja 

Individu  

Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

 Sumber Data  

     y = Jumlah sarana dan 

prasarana kantor keseluruhan  

  

3.  Terwujudnya 

pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN) 

yang akuntabel  

- Penyampaian hasil 
Laporan BMN yang  
tepat waktu  

- Laporan dan 
Pengendalian BMN  
yang tepat waktu  

  

-  

-  

-  

Laporan BMN satker  
per semester Laporan 
BMN  

wilayah per semester 

Laporan pengawasan 

dan pengendalian 

BMN Per tahun   

Selisih waktu penyampaian 

dokumen laporan dengan 

jadwal penyampaian laporan 

yang telah ditentukan  

-  

-  

-  

-  

BPS kab/kota  

Subbag umum  

BPS provinsi  

BPS RI  

DJKN/KPKNL  
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  

SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

  

    

Jabatan  : Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa  

Tugas         :   

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;  

b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;  

c. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;  

d. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;  

e. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Subbagian Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan 
dan/atau   indikasi penyimpangan;  

f. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan 
ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;  

g. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;  

h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga penawaran yang masuk;  

i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada 
PPK;  

j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; www.peraturan.go.id 
2017, No.252  

k. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa;  

l. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;  

m. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan 
barang/jasa, dan daftar hitam penyedia;  

n. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;  

o. menugaskan, menempatkan, atau memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan/beban kerja masing-masing 
Kelompok Kerja Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;   



p. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di Subbagian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, apabila 
terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau  

KKN;   

q. mengatur dan melaksanakan pelayanan administrasi pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bekerjasama 
dengan unsur panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa serta satuan organisasi terkait; r. mengatur dan melaksanakan penghimpunan 
tata cara dan hasil kegiatan yang dilaksanakan Subbagian Pengadaan  

Barang/Jasa;  

s. mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian barang dan jasa, 
bekerjasama dengan instansi pembina;  

t. memberikan bantuan dalam penyiapan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;   

u. menjawab sanggahan dan melakukan pendampingan dalam penanganan pengaduan dalam pengadaan www.peraturan.go.id 2017, 
No.252 -9- barang dan jasa bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah  

(APIP);   

v. melakukan sosialisasi pengadaan barang dan jasa dan memberikan masukan dalam menyusun proses perencanaan, penganggaran, dan 
program pengadaan barang dan jasa;  

w. menyusun dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur pengadaan barang dan jasa;  

x. mengatur dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;  

y. mengatur dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara berkala dan sewaktu-waktu; dan   

z. mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja 

Individu  

Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

1.  Meningkatnya kualitas  

sarana dan prasarana  

BPS  

Persentase pengadaan 

sarana dan prasarana 

aparatur yang 

diselesaikan  

Tersedianya RUP yang siap 
untuk ditayangkan  
untuk umum  

  

Jumlah komoditas yang 

ditayangkan  

POK  

Tersedianya dokumen 

pemilihan  

Jumlah dokumen  SIRUP  

Laporan monitoring 

pengadaan barang/jasa di 

provinsi/kab/kota  

Jumlah laporan  Dokumen pengadaan 

barang/jasa  

Mengumumkan  
pelaksanaan pengadaan 
barabf/jasa melelui 
website,papan 
pengumuman secara  
resmi maupun melalui  

LPSE  

Jumlah penayangan yang telah 

dilaksanakan  

RUP  

Menilai dokumen 

pengadaan  

jumlah dokumen yang telah 

diperiksa dan dinilai  

Dokumen pengadaan 

barang/jasa  

Mengevaluasi administrasi, 

teknis dan harga penawaran  

Jumla dokumen yang 

dievaluasi  

Dokumen penawaran  

Mengevaluasi HPS  Jumlah usulan HPS untuk 

diadakan  

Dokumen HPS  

Mengelola system 

informasi manajemen 

pengadaan barang/jasa  

Jumlah dokumen  Dokumen pengadaan, 

HPS,KAK, dan daftar 

hitam penyedia  

Pengembangan SDM  

pengadaan barang/jasa  

  

Mengikutsertakan pegawai 

yang belum bersertifikat  

Anggaran pusdiklat BPS 

RI  



No  Tujuan  Indikator Kerja Utama  Indikator Kinerja 

Individu  

Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan  

Sumber Data  

   Membuat SK POKJA  

pengadaan barang/jasa  

Tersedianya SK POKJA yang 

diterbitkan  

POK (Pengadaan  

diatas 200 juta)  

Mengadakan rapat 
koordinasi bersama 
KPA.PPK.PBJ,PPHP  

dan subject matter dan atau 

penyedia barang/jasa sesuai 

dengan kebutuhan  

Jumlah kegiatan rapat 

koordinasi  

Anggaran yang tersedia  

  

Tanjung Selor,   Juli 2020 

            Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara  

Kepala, 

    

   

 

 

  

  

  

 

  

  

EKO MARSORO   



BIDANG
STATISTIK
SOSIAL



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

BIDANG STATISTIK SOSIAL 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sosial 

2 Tugas : a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Sosial;  

b. Mengatur penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup 

kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan kegiatan statistik sosial lainnya yang 

ditentukan;  

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistik sosial;  

d. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelatihan 

petugas lapangan kegiatan statistik sosial;  

e. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial di pusat pelatihan 

serta mengatur pembagian instruktur;  

f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan 

statistik sosial;  

g. Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial; 

h. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial;  

i. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja 

sama dengan satuan organisasi terkait;  

j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik sosial yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan;  

k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya;  



l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data 

statistik sosial baik di propinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan;  

m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kegiatan statistik sosial baik dengan 

Pemerintah Daerah maupun instansi lain;  

n. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik sosial dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya;  

o. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik sosial di BPS 

Kabupaten/Kota dalam bentuk buku publikasi;  

p. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik sosial;  

q. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik sosial;  

r. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bidang Statistik 

Sosial;  

s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Sosial secara berkala dan sewaktu-waktu; dan  

t. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 

Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

Jumlah Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat waktu 

Mengembangkan 
Informasi 
Ketenagakerjaan dan 
Kependudukan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Politik Keamanan 
serta Lingkungan 

Jumlah Publikasi yang 
diterbitkan untuk 
konsumsi publik 

Publikasi yang 
mempunyai ISBN dan 
ISSN 

Jumlah Release Data 

Mengembangkan 
Informasi 
Ketenagakerjaan dan 
Kependudukan, 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Politik 

Jumlah Berita Resmi 
Kemiskinan, 
Ketimpangan, 
Pengangguran dan 
Demokrasi 

Release Berita Resmi 
Statistik yang dilakukan 
berkaitan dengan 
Kemiskinan, 
Ketimpangan, 
Pengangguran dan 
Demokrasi 

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

Persentase publikasi 
statistik Kesejahteraan, 
Ketenagakerjaan dan 
Kependudukan, Politik 
dan Lingkungan yang 
menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan, monitoring 
dan evaluasi 
pembangunan nasional 
 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah publikasi, 
y= jumlah target publikasi 
 

Bidang Statistik Sosial 

Persentase Pemasukan 
Dokumen 

Melaksanakan kegiatan 
survey terkait 
Kesejahteraan, 
Ketenagakerjaan dan 
Kependudukan, Politik 
dan Lingkungan 

Jumlah pemasukan 
dokumen berdasarkan 
kegiatan dan target 
dokumen pada masing- 
masing kegiatan 

Laporan Kegiatan 



Kualitas Data Yang 
Akuntabel 

Melaksanakan 
Penjaminan Kualitas data 
yang dihasilkan dari 
lapangan 

Pengawasan 
Lapangan/Pemeriksaan 
yang dilakukan dan 
Aplikasi yang dibuat 
dalam penjaminan data 

Laporan Kegiatan 

2 

Tersedianya Insan 
Statistik yang profesionel, 
berintegritas dan amanah 
untuk kemajuan statistik 

Ketersediaan Insan 
Statistik yang PIA 
(Profesional, Integritas 
dan Amanah) 

Mengembangkan 
Kapasitas Insan Bidang 
Sosial 

Jumlah Peningkatan 
Kapasitas Statistik yang 
dilakukan 

Laporan Kegiatan 

Jumlah Program 
Reformasi Statistik 
Birokrasi yang dilakukan  

Laporan Kegiatan 

3 

Melakukan pembinaan 
dan koordinasi di bidang 
statistik dalam rangka 
mewujudkan Sistem 
Statistik Nasional 

Intensitas koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan statistik 

Penyiapan bahan 
sosialisasi Produk Sosial 

Jumlah produk sosialisasi 
yang dihasilkan 

Laporan Kegiatan 

Melaksanakan koordinasi 
lintas sektoral terkait 
statistik sosial 

Jumlah intansi/lembaga 
yang melakukan 
komunikasi atau 
koordinasi terkait statistik 
sosial 

Laporan Kegiatan 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

 

EKO MARSORO 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK KEPENDUDUKAN 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

1 Jabatan : Kepala Seksi Statistik Kependudukan 
 

2 Tugas :  a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Kependudukan; 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik kependudukan 

yang mencakup kegiatan statistik demografi, ketenagakerjaan, pendapatan tenaga kerja  dan kegiatan statistik 

kependudukan lainnya yang ditentukan; 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik kependudukan; 

d. Membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan statistik kependudukan; 

e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik kependudukan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

lapangan; 

f. Membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan 

statistik kependudukan; 

g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik kependudukan; 

h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan system dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik kependudukan yang akan dikirim ke BPS 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik kependudukan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya; 

k. Menyiapkan naskah publikasi statistic kependudukan dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik 

Kependudukan; 

m. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Kependudukan secara berkala dan sewaktu-waktu; dan 

n. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung. 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

1 Terselenggaranya 
pelaksanaan kegiatan 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

a. Persentase tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 
yang tepat waktu 

Persentase tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
tepat waktu 
 

Formula = (x/y)*100% 
x=Jumlah perlengkapan 
pelaksanaan pendataan, 
y= Jumlah pengadaan 
perlengkapan pendataan 

Seksi Statistik 
Kependudukan 

b. Persentase peserta 
pelatihan kegiatan 
statistik yang layak 
bertugas 

Persentase peserta 
pelatihan kegiatan statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang layak 
bertugas 

Formula = (x/y)*100% 
x=Jumlah peserta 
pelatihan, 
y= Jumlah peserta 
pelatihan yang menjadi 
petugas pendataan 
 

Seksi Statistik 
Kependudukan 

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

Jumlah publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan, monitoring 
dan evaluasi pembangunan 
nasional 
 

Jumlah Publikasi Seksi Statistik 
Kependudukan 

d. Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei pendekatan rumah 
tangga 

Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei kependudukan dan 
ketenagakerjaan pendekatan 
rumah tangga 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah responden yang 
berhasil diwawancarai, 
y= jumlah target sampel 
rumah tangga 
 

Seksi Statistik 
Kependudukan 



e. Persentase pengolahan 
hasil pendataan kegiatan 
statistik yang tepat waktu 

Persentase pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang tepat 
waktu 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah dokumen hasil 
pendataan, 
y= jumlah target sampel 
rumah tangga 
 

Seksi IPD 

f. Jumlah publikasi/laporan 
kegiatan yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang terbit 
tepat waktu 
 

Jenis publikasi/laporan 
yang telah terbit 

Publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

g. Jumlah publikasi/laporan 
kegiatan yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
memiliki ISSN/ISBN 
 

Jenis publikasi/laporan 
yang telah terbit dan 
memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Jabatan : Staff Seksi Statistik Kependudukan 
 

2 Tugas :  a. Membantu menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Kependudukan; 

b. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 

kependudukan yang mencakup kegiatan statistik demografi, ketenagakerjaan, pendapatan tenaga kerja  dan 

kegiatan statistik kependudukan lainnya yang ditentukan; 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik kependudukan; 

d. Membantu Kepala Seksi Statistik Kependudukan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik kependudukan; 

e. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik kependudukan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan; 

f. Membantu Kepala Seksi Statistik Kependudukan dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik kependudukan; 

g. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik kependudukan; 

h. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan 

sesuai dengan system dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

i. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik kependudukan yang akan dikirim 

ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

j. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik kependudukan sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya; 

k. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik kependudukan dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait 

untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

l. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik 

Kependudukan; 

m. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Kependudukan secara berkala dan sewaktu-waktu; dan 

n. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung. 

 



 

 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

1 Terselenggaranya 
pelaksanaan kegiatan 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

a. Persentase tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 
yang tepat waktu 

Persentase tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
tepat waktu 
 

Formula = (x/y)*100% 
x=Jumlah perlengkapan 
pelaksanaan pendataan, 
y= Jumlah pengadaan 
perlengkapan pendataan 

Seksi Statistik 
Kependudukan 

b. Persentase peserta 
pelatihan kegiatan 
statistik yang layak 
bertugas 

Persentase peserta 
pelatihan kegiatan statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang layak 
bertugas 

Formula = (x/y)*100% 
x=Jumlah peserta 
pelatihan, 
y= Jumlah peserta 
pelatihan yang menjadi 
petugas pendataan 
 

Seksi Statistik 
Kependudukan 

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

Jumlah publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan, monitoring 
dan evaluasi pembangunan 
nasional 
 

Jumlah Publikasi Seksi Statistik 
Kependudukan 

d. Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei pendekatan rumah 
tangga 

Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei kependudukan dan 
ketenagakerjaan pendekatan 
rumah tangga 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah responden yang 
berhasil diwawancarai, 
y= jumlah target sampel 
rumah tangga 
 

Seksi Statistik 
Kependudukan 



e. Persentase pengolahan 
hasil pendataan kegiatan 
statistik yang tepat waktu 

Persentase pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang tepat 
waktu 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah dokumen hasil 
pendataan, 
y= jumlah target sampel 
rumah tangga 
 

Seksi IPD 

f. Jumlah publikasi/laporan 
kegiatan yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang terbit 
tepat waktu 
 

Jenis publikasi/laporan 
yang telah terbit 

Publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

g. Jumlah publikasi/laporan 
kegiatan yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
memiliki ISSN/ISBN 
 

Jenis publikasi/laporan 
yang telah terbit dan 
memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/laporan 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial 
 

2 Tugas :  a.  menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Ketahanan Sosial; 

b.  melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang 

mencakup kegiatan statistik ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik dan keamanan, dan kegiatan 

statistik sosial lainnya yang ditentukan; 

c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik ketahanan sosial; 

d. membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan statistik ketahanan sosial; 

e. melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik ketahanan sosial yang diperlukan untuk pelaksanaan 

lapangan; 

f. membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik ketahanan sosial; 

g.  melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik ketahanan sosial; 

h. mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

i. melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik ketahanan sosial yang akan dikirim ke 

BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

j. melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik ketahanan sosial sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya; 

k. menyiapkan naskah publikasi statistik ketahanan sosial dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

l. melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik 

Ketahanan Sosial; 

m. menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Ketahanan Sosial secara berkala dan sewaktu-waktu; 

n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1. Terselenggaranya 
pelaksanaan kegiatan 
Statistik Ketahanan Sosial 

a. Persentase tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 
yang tepat waktu 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Ketahanan Sosial 
yang tepat waktu 

Formula = (x/y)*100%  
x = Jumlah perlengkapan 
pelaksanaan pendataan; 
y = Jumlah pengadaan 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  b. Persentase peserta 
pelatihan kegiatan 
Statistik Ketahanan 
Sosial yang layak 
bertugas 

Persentase 
tersedianya peserta 
pelatihan kegiatan 
Statistik Ketahanan 
Sosial yang layak 
bertugas 

Jumlah peserta pelatihan 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
layak bertugas 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  c. Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
rumah tangga 

Persentase 
tersedianya 
dokumen (Response 
rate) survei 
Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
rumah tangga 

Jumlah dokumen 
(response rate) survei 
Ketahanan Sosial dengan 
pendekatan rumah tangga 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  d. Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan non 
rumah tangga 

Persentase 
tersedianya 
dokumen (response 
rate) survei 
Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
non rumah tangga 

Jumlah dokumen 
(response rate) survei 
Ketahanan Sosial dengan 
pendekatan non rumah 
tangga 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  e. Persentase pengolahan 
hasil kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
tepat waktu 

Persentase 
tersedianya 
dokumen hasil 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial 
yang tepat waktu 

Jumlah dokumen hasil 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
siap diolah 

Statistik Ketahanan 
Sosial 



  f. Jumlah Publikasi / 
Laporan Statistik / 
Ketahanan Sosial yang 
tepat waktu 

Jumlah 
publikasi/laporan 
statistik ketahanan 
sosial yang tepat 
waktu 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Publikasi/Laporan 
Statsitik Ketahanan 
Sosial 

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

Jumlah publikasi 
statistik ketahanan 
sosial yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 
 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  h. Jumlah Publikasi / 
Laporan Statistik / 
Ketahanan Sosial yang 
memiliki ISSN/ISBN 

Jumlah 
publikasi/laporan 
statistik ketahanan 
sosial yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Publikasi/Laporan 
Statsitik Ketahanan 
Sosial 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

  



 

1 Jabatan : Staff Seksi Statistik Ketahanan Sosial 
 

2 Tugas :  a. Membantu menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Ketahanan Sosial; 

b. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 

sosial yang mencakup kegiatan statistik ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik dan keamanan, dan 

kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan; 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik ketahanan sosial; 

d. Membantu Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik ketahanan sosial; 

e. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik ketahanan sosial yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan; 

f. Membantu Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk 

pengendalian kegiatan statistik ketahanan sosial; 

g.  Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik ketahanan sosial; 

h. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan 

organisasi terkait; 

i. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik ketahanan sosial yang akan 

dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

j. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik ketahanan sosial sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya; 

k. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik ketahanan sosial dan menyampaikan ke satuan organisasi 

terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

l. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi 

Statistik Ketahanan Sosial; 

m. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Ketahanan Sosial secara berkala dan sewaktu-waktu; 

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja 
Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1. Terselenggaranya 
pelaksanaan kegiatan 
Statistik Ketahanan Sosial 

i. Persentase tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 
yang tepat waktu 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Ketahanan Sosial 
yang tepat waktu 

Formula = (x/y)*100%  
x = Jumlah perlengkapan 
pelaksanaan pendataan; 
y = Jumlah pengadaan 
perlengkapan 
pelaksanaan pendataan 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  j. Persentase peserta 
pelatihan kegiatan 
Statistik Ketahanan 
Sosial yang layak 
bertugas 

Persentase 
tersedianya peserta 
pelatihan kegiatan 
Statistik Ketahanan 
Sosial yang layak 
bertugas 

Jumlah peserta pelatihan 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
layak bertugas 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  k. Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
rumah tangga 

Persentase 
tersedianya 
dokumen (Response 
rate) survei 
Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
rumah tangga 

Jumlah dokumen 
(response rate) survei 
Ketahanan Sosial dengan 
pendekatan rumah tangga 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  l. Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan non 
rumah tangga 

Persentase 
tersedianya 
dokumen (response 
rate) survei 
Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan 
non rumah tangga 

Jumlah dokumen 
(response rate) survei 
Ketahanan Sosial dengan 
pendekatan non rumah 
tangga 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  m. Persentase pengolahan 
hasil kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
tepat waktu 

Persentase 
tersedianya 
dokumen hasil 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial 
yang tepat waktu 

Jumlah dokumen hasil 
kegiatan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
siap diolah 

Statistik Ketahanan 
Sosial 



  n. Jumlah Publikasi / 
Laporan Statistik / 
Ketahanan Sosial yang 
tepat waktu 

Jumlah 
publikasi/laporan 
statistik ketahanan 
sosial yang tepat 
waktu 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Publikasi/Laporan 
Statsitik Ketahanan 
Sosial 

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

Jumlah publikasi 
statistik ketahanan 
sosial yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 
 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Statistik Ketahanan 
Sosial 

  p. Jumlah Publikasi / 
Laporan Statistik / 
Ketahanan Sosial yang 
memiliki ISSN/ISBN 

Jumlah 
publikasi/laporan 
statistik ketahanan 
sosial yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang telah terbit 

Publikasi/Laporan 
Statsitik Ketahanan 
Sosial 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat 
2 Tugas :   a. menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat; 

b. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan kesejahteraan 
rakyat yang mencakup kegiatan Susenas Maret 2020 dan Susenas MKP September 2020 dan kegiatan 
statistik kesejahteraan rakyat lainnya yang ditentukan; 

c. Mengkoordinasikan penyiapan pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik 
kesejahteraan rakyat; 

d. Membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 
menyiapkan bahan pelatihan statistik kesejahteraan rakyat; 

e. Menyiapkan alokasi dan pembagian dokumen statistik kesejahteraan rakyat yang diperlukan untuk pelaksanaan 
lapangan; 

f. Membantu Kepala Bidang Statistik Sosial dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan 
statistik kesejahteraan rakyat; 

g. Menyiapkan rencana pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik kesejahteraan rakyat; 
h. Menyiapkan pemantauan pelaksanaan di setiap^tahap kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan satuan 

organisasi terkait; 
i. Menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolaban statistik kesejahteraan rakyat yang akan dikirim ke BPS sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan; 
j. Melakukan -evaluasi hasil kegiatan statistik kesejahteraan rakyat sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya; 
k. Mengkoordinasikan Publikasi hasil kegiatan statistik kesejahteraan rakyat; 
l. Membantu memberikan pelayanan data terutama output hasil statistik kesejahteraan rakyat kepada para 

pengguna data yang memerlukan data spesifik; 
m. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitaskinerja aparatur seksi statistik kesejahteraan rakyat; 
n. Melaksanakan tugas yang diberikan Atasan Langsung. 

 
 

  



No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Iindikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

1 
 

Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data BPS 

Jumlah Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat waktu 

Membuat Publikasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Jumlah Publikasi yang 
diterbitkan untuk konsumsi 
publik 

Publikasi yang yang 
mempunyai ISBN dan 
ISSN 

Persentase Pemasukan 
Dokumen 

Melaksanakan 
kegiatan survei 
terkait statistik 
kesejahteraan Rakyat 

Jumlah Pemasukan 
Dokumen dan target 
dokumen dengan 
pendekatan rumah tangga 

Laporan kegiatan 

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

Jumlah publikasi 
Kesejahteraan 
Rakyat yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 
 

Jenis Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan 
Rakyat yang telah terbit 

Statistik 
Kesejahteraan Rakyat 

Kualitas Data yang akuntabel 

Melaksanakan 
penjaminan kualitas 
data yang dihasilkan 
dari lapangan 

Pengawasan 
Lapangan/Pemeriksaan 

yang dilakukan 

Jumlah aplikasi penunjang 
yang dipergunakan dalam 
pemeriksaan data 

Laporan Kegiatan 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Iindikator Kinerja 

Individu 
Penjelasan/Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Melaksanakan 
pengolahan hasil 
pendataan kegiatan 
Statistik 
Kesejahteraan 
Rakyat yang tepat 
waktu dan akuntabel 

Jumlah Dokumen yang 

terolah dan target dokumen 

yang ditetapkan 

Jumlah pemeriksaan data 
hasil pengolahan yang 
dilakukan 

Laporan Kegiatan 

2 Tersedianya insan 
statistik yang profesional, 
berintegritas dan 
amanah untuk kemajuan 
perstatistikan 

Ketersediaan insan statistik 
yang PIA (Profesional, 
Integritas dan Amanah) 

Mengikuti atau 
melaksanakan 
Pengembangan 
Kapasitas 

Jumlah Pelatihan 
Kapasitas Statistik yang 
diikuti 

Laporan Kegiatan 

Jumlah Ekpslorasi 
Data/Variabel yang 
dilakukan 

Laporan kegiatan 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 



BIDANG
STATISTIK
PRODUKSI



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA BIDANG STATISTIK PRODUKSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Bidang Statistik Produksi 

2 Tugas :  a.  Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Produksi; 
b.  Mengatur dan menyiapkan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 

produksi yang mencakup kegiatan statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, dan konstruksi; 
c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistik 

produksi ; 
d. Membantu Kepala BPS Propinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin bagian Proyek dalam menyiapkan 

program pelatihan petugas lapangan; 
e. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas di pusat pelatihan serta mengatur 

pembagian instruktur; 
f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

lapangan kegiatan statistik produksi; 
g.  Melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan 

statistik produksi; 
h. Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik 

produksi; 
i. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik sesuai dengan system dan program yang ditetapkan, 

bekerja sama dengan satuan organisasi terkair; 
j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik produksi yang akan dikirim ke BPS 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; 
k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil kegiatan statistik produksi sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya; 
l. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka 

pengumpulan data statistik produksi baik di propinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan; 
m. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kegiatan statistik 

produksi baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain; 
n. Mengatur dan menyiapkan naskah publikasi statistik produksi dan menyiapkan ke satuan organisasi terkait 

untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
o.  Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik produksi di 

BPS Kabupaten/Kota dalam bentuk buku publikasi; 



p. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan statistik produksi; 
q. Membantu Kepala BPS Propinsi dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi; 
r.  Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di Bidang Statistik 

Produksi; 
s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Produksi secara berkala dan sewaktu-waktu; 
t.  Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

  



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
produksi 

• Jumlah pemasukan 
dokumen survei yang 
tepat waktu 

• Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan 

Laporan Kegiatan 
dan Laporan 
Pengawasan dari 
- Seksi Stat. 

Pertanian 
- Seksi Stat. Industri 
- Seksi Stat. PEK 

(Pertambangan, 

Energi, dan Konstruksi) 

  Jumlah rilis data yang 
tepat waktu 

Tersedianya data rilis 
Industri Manufaktur yang 
tepat waktu 
 

ARC Berita Resmi 
Statistik/BRS 
https://kaltara.bps.go.id 

- Seksi Stat. Industri 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan yang 
terbit tepat waktu 

Tersedianya 
publikasi/laporan: 
- Stastistik Pertanian 
- Statistik Industri dan 
- Statistik PEK 

 

ARC Publikasi 
https://kaltara.bps.go.id 

- Seksi Stat. 
Pertanian 

- Seksi Stat. Industri 
- Seksi Stat. PEK 

  Persentase pemasukan 
dokumen (respon rate) 
survei 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 
dengan baik 

 •  



• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai  

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
statistik produksi 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI STATISTIK PERTANIAN 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Seksi Statistik Pertanian 

2 Tugas a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Petanian; 
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik pertanian 

yang mencakup kegiatan statistik tanaman padi dan palawija, hortikulturan dan tanaman obat-obatan, 
peternakan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta kegiatan statistik pertanian lainnya yang 
ditentukan 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik pertanian 
d. Membantu Kepala Bidang Statistik Produksi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik pertanian 
e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik pertanian yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan 
f. Membantu Kepala Bidang Statistik Produksi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik pertanian 
g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik pertanian 
h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan system dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait 
i. Melakukan penyiapan dokumen dana tau hasil pengolahan statistik pertanian yang akan dikirim ke BPS sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 
j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik pertanian sebagai masukan untuk  penyempurnaan selanjutnya 
k. Menyiapakan naskah publikasi satistik pertanian dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 
l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Pertanian 
m. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Pertanian secara berkala dan sewaktuwaktu; dan 
n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 
 

 

  



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
pertanian 

• Jumlah pemasukan 
dokumen survei yang 
tepat waktu 

• Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan 

Laporan Kegiatan 
dan Laporan 
Pengawasan dari 
Seksi Stat. Pertanian 

  Jumlah Publikasi yang 
terbit tepat waktu 

Tersedianya publikasi 
Statistik Pertanian: 

• Statistik Buah dan 
Sayur-sayuran dan 
Buah-buah Provinsi 
Kaltara Tahun 2019 
 

ARC Publikasi  
https://kaltara.bps.go.id 

• Survei Statistik 
hortikultura 

 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan non 
ARC 

Tersedianya Laporan 
kegiatan Statistik 
Pertanian 

Laporan Kegiatan Survei Statistik 
Pertanian 

  Persentase pemasukan 
dokumen (respons rate) 
survei 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 
dengan baik 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei seksi Statistik 
Pertanian 
y= jumlah dokumen Survei 
seksi Statistik Pertanian 

• Survei perusahaan 
peternakan dan 
RPH/TPH 

• Survei perusahaan 
perkanan, 
TPI/PPI/PP 



• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai  

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
statistik pertanian 

• Survei Perusahaan 
Kehutanan 

• Survei pertanian 
tanaman 
pangan/ubinan 

• Survei hortikultura 

• Survei statistik 
perkebunan 

• Survei statistik 
pertanian tanaman 
pangan terintegrasi 
dengan metode 
kerangka sampel 
area. 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 



1 Jabatan : Staf Seksi Statistik Pertanian 

2 Tugas a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 
pertanian yang mencakup kegiatan statistik tanaman padi dan palawija, hortikulturan dan tanaman obat-obatan, 
peternakan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta kegiatan statistik pertanian lainnya yang 
ditentukan 

b. Membantu mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik pertanian 
c. Membantu Kepala Seksi Statistik Pertanian dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan statistik pertanian 
d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik pertanian yang diperlukan untuk pelaksanaan 

lapangan 
e. Membantu Kepala Seksi Statistik Pertanian dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik pertanian 
f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik pertanian 
g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan 

sesuai dengan system dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait 
h. Membantu penyiapan dokumen dana tau hasil pengolahan statistik pertanian yang akan dikirim ke BPS sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 
i. Membantu elakukan evaluasi hasil kegiatan statistik pertanian sebagai masukan untuk  penyempurnaan 

selanjutnya 
j. Membantu menyiapakan naskah publikasi satistik pertanian dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait 

untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 
k. Membantu penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Pertanian 
l. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Pertanian secara berkala dan sewaktuwaktu; dan 
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 
 

 

 

 

 

 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
pertanian 

• Jumlah pemasukan 
dokumen survei yang 
tepat waktu 

• Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan 

Laporan Kegiatan 
dan Laporan 
Pengawasan dari 
Seksi Stat. Pertanian 

  Jumlah Publikasi yang 
terbit tepat waktu 

Tersedianya publikasi 
Statistik Pertanian: 

• Statistik Buah dan 
Sayur-sayuran dan 
Buah-buah Provinsi 
Kaltara Tahun 2019 
 

ARC Publikasi  
https://kaltara.bps.go.id 

• Survei Statistik 
hortikultura 

 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan non 
ARC 

Tersedianya Laporan 
kegiatan Statistik 
Pertanian 

Laporan Kegiatan Survei Statistik 
Pertanian 

  Persentase pemasukan 
dokumen (respons rate) 
survei 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 
dengan baik 

Formula = (x/y)*100% 
x= jumlah pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei seksi Statistik 
Pertanian 
y= jumlah dokumen Survei 
seksi Statistik Pertanian 

• Survei perusahaan 
peternakan dan 
RPH/TPH 

• Survei perusahaan 
perkanan, 
TPI/PPI/PP 



• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai  

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
statistik pertanian 

• Survei Perusahaan 
Kehutanan 

• Survei pertanian 
tanaman 
pangan/ubinan 

• Survei hortikultura 

• Survei statistik 
perkebunan 

• Survei statistik 
pertanian tanaman 
pangan terintegrasi 
dengan metode 
kerangka sampel 
area. 

 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI STATISTIK INDUSTRI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

Jabatan  :  Kepala Seksi Statistik Industri 
Tugas : a. Menyusun Program kerja tahunan Seksi Statistik Industri 
  b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan statistik industri yang mencakup 

kegiatan statistik industri besar dan sedang, industri Mikro dan Kecil dan kegiatan industri lainnya yang 
ditentukan. 

  c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik industri 
  d. Membantu kepala Bidang Statistik Produksi dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik industri. 
  e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik industri yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan. 
  f. Membantu Kepala Bidang Statistik Produksi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik industri. 
  g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik industri. 
  h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan organisasi terkait.  
  i. Melakukan penyiapan  dokumen dan atau hasil pengolahan statistik industri yang akan dikirim ke BPS sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan, 
  j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik industri sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya. 
  k. Menyiapkan naskah publikasi statistik industri dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya. 
  l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Seksi Statistik Industri. 
  m Menyusun Laporan kegiatan statistik Industri secara berkala dan sewaktu waktu; dan 
  n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

 

 

 



No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 
Indikator Kinerja Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber data 

1 Peningkatan 
Kualitas Data 
Statistik 

Persentase 
Konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

- Terselenggaranya rekrutmen 
petugas dengan baik 

- Terselenggaranya pelatihan 
petugas dengan baik. 

- Tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai. 

- Terlaksananya pembinaan, 
pengamatan lanjut dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik Industri. 

- Jumlah Pemasukan 
dokumen survey yang 
tepat waktu. 

- Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa. 

- Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan. 

Laporan kegiatan dan 
laporan Pengawasan 
Seksi Statistik Industri. 

  Jumlah release Data 
yang tepat waktu 

Tersedianya data release 
Industri Manufaktur yang tepat 
waktu 

ARC Berita Resmi 
Statistik/BRS 
https://kaltara.bps.go.id  

- Survei Industri 
Besar Sedang 
Bulanan 

- Industri Mikro dan 
Kecil (VIMK) 
Triwulanan 
 

  Jumlah 
Publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Tersedianya publikasi/laporan : 
- Statistik Industri Besar 

Sedang 
- Direktori Perusahaan 

Industri Besar dan Sedang 

ARC Berita Resmi 
Statistik/BRS 
https://kaltara.bps.go.id 

- Survei industri 
Besar Sedang 
tahunan 

  Persentase 
pemasukan 
Dokumen (response 
rate) 

- Terselenggaranya rekrutmen 
petugas dengan baik. 

- Terselenggaranya pelatihan 
petugas dengan baik 

- Tersedianya Sarana dan 
prasarana yang memadai. 

- Terselenggaranya 
Pembinaan, pengamatan 
lanjut, dan pengawasan 
lapangan terhadap 

Formula = (x/y)*100% 
x = Jumlah pemasukan 
dokumen (response rate) 
survey statistic industri. 
Y = Jumlah dokumen 
survey statistic industri. 

- Survey Industri 
Besar Sedang 
Bulanan. 

- Survei Industri 
Besar sedang 
tahunan 

- Survei Industri Mikro 
dan Kecil (VIMK) 
Tahunan 

https://kaltara.bps.go.id/
https://kaltara.bps.go.id/


pelaksanaan  kegiatan 
survey staitik industri 

- Survei Industri Miro 
dan Kecil (VIMK) 
triwulanan. 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara, 

Kepala 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jabatan  :  Staf Seksi Statistik Industri 
Tugas : 
  a. Membantu penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan statistik industri yang mencakup 

kegiatan statistik industri besar dan sedang, industri Mikro dan Kecil dan kegiatan industri lainnya yang 
ditentukan. 

  b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik industri 
  c. Membantu kepala Seksi Statistik Industri dan membantu melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik industri. 
  d. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik industri yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan. 
  e. Membantu Kepala Seksi Statistik Industri dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik industri. 
  f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik industri. 
  g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan organisasi 
terkait.  

  h. Membantu penyiapan  dokumen dan atau hasil pengolahan statistik industri yang akan dikirim ke BPS sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan, 

  i. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik industri sebagai bahan masukan untuk 
penyempurnaan selanjutnya. 

  j. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik industri dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait 
untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya. 

  k. Membantu elakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Seksi Statistik 
Industri. 

  l. Membantu menyusun Laporan kegiatan statistik Industri secara berkala dan sewaktu waktu; dan 
  m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 
Indikator Kinerja Individu 

Penjelasan/Formulasi 
Penghitungan 

Sumber data 

1 Peningkatan 
Kualitas Data 
Statistik 

Persentase 
Konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

- Terselenggaranya rekrutmen 
petugas dengan baik 

- Terselenggaranya pelatihan 
petugas dengan baik. 

- Tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai. 

- Terlaksananya pembinaan, 
pengamatan lanjut dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik Industri. 

- Jumlah Pemasukan 
dokumen survey yang 
tepat waktu. 

- Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa. 

- Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan. 

Laporan kegiatan dan 
laporan Pengawasan 
Seksi Statistik Industri. 

  Jumlah release Data 
yang tepat waktu 

Tersedianya data release 
Industri Manufaktur yang tepat 
waktu 

ARC Berita Resmi 
Statistik/BRS 
https://kaltara.bps.go.id  

- Survei Industri 
Besar Sedang 
Bulanan 

- Industri Mikro dan 
Kecil (VIMK) 
Triwulanan 
 

  Jumlah 
Publikasi/laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Tersedianya publikasi/laporan : 
- Statistik Industri Besar 

Sedang 
- Direktori Perusahaan 

Industri Besar dan Sedang 

ARC Berita Resmi 
Statistik/BRS 
https://kaltara.bps.go.id 

- Survei industri 
Besar Sedang 
tahunan 

  Persentase 
pemasukan 
Dokumen (response 
rate) 

- Terselenggaranya rekrutmen 
petugas dengan baik. 

- Terselenggaranya pelatihan 
petugas dengan baik 

- Tersedianya Sarana dan 
prasarana yang memadai. 

- Terselenggaranya 
Pembinaan, pengamatan 
lanjut, dan pengawasan 
lapangan terhadap 

Formula = (x/y)*100% 
x = Jumlah pemasukan 
dokumen (response rate) 
survey statistic industri. 
Y = Jumlah dokumen 
survey statistic industri. 

- Survey Industri 
Besar Sedang 
Bulanan. 

- Survei Industri 
Besar sedang 
tahunan 

- Survei Industri Mikro 
dan Kecil (VIMK) 
Tahunan 

https://kaltara.bps.go.id/
https://kaltara.bps.go.id/


pelaksanaan  kegiatan 
survey staitik industri 

- Survei Industri Miro 
dan Kecil (VIMK) 
triwulanan. 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara, 

Kepala 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK PERTAMBANGAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan, Energi, dan Konstruksi 

2 Tugas :  a.  Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi; 
b.  Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 

pertambangan, energi, dan konstruksi; 
c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik pertambangan, energi, 

dan konstruksi ; 
d. Membantu Kepala Bidang Statistik Produksi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi; 
e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik pertambangan, energi, dan konstruksi yang diperlukan 

untuk pelaksanaan lapangan; 
f. Membantu Kepala Bidang Statistik Produksi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik pertambangan, energi, dan konstruks; 
g.  Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi 
h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 
i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi 

yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 
j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi sebagai bahan masukan 

untuk penyempurnaan selanjutnya; 
k. Menyiapkan naskah publikasi statistik pertambangan, energi, dan konstruksi dan menyampaikan ke satuan 

organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik 

Pertambangan, Energi, dan Konstruksi; 
m. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi secara berkala dan 

sewaktu-waktu; 
n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

  



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
Pertambangan, Energi, 
dan Konstruksi 

• Jumlah pemasukan 
dokumen survei yang 
tepat waktu 

• Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan 

Laporan Kegiatan 
dan Laporan 
Pengawasan Seksi 
Statistik 
Pertambangan, 
Energi, dan 
Konstruksi (PEK) 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan yang 
terbit tepat waktu 

Tersedianya 
publikasi/laporan: 

• Direktori Perusahaan 
Konstruksi 

 

ARC Publikasi 
https://kaltara.bps.go.id 

-Updating Direktori 
Perusahaan 
Konstruksi 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan Non-
ARC 

Tersedianya 
publikasi/laporan: 

• Stastistik Konstruksi 

• Statistik Air Bersih 
 

Non- ARC Publikasi 
https://kaltara.bps.go.id 

-Survei Konstruksi 
-Survei Statistik Air   
Bersih 

  Persentase 
pemasukan 
dokumen (respon 
rate) survei 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

Formula = (x/y)*100% 
x= Jumlah pemasukan 
dokumen (respon rate) 
Survei seksi statistic PEK 
y= Jumlah dokumen 
survey statistic PEK 
 

• Survei Konstruksi 

• Survei 
Pertambangan, 
Energi, 
Penggalian, 
Captive Power, 



• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
Pertambangan, Energi, 
dan Konstruksi 

dan Updating 
Konstruksi 

• Survei Konstruksi 
Perorangan 2020 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 

 

 



1 Jabatan : Staf Seksi Pertambangan, Energi, dan Konstruksi 

2 Tugas :   
a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan 

statistik pertambangan, energi, dan konstruksi; 
b. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik pertambangan, energi, 

dan konstruksi ; 
c. Membantu Kepala Seksi Statistik PEK dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi; 
d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik pertambangan, energi, dan konstruksi 

yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 
e. Membantu Kepala Seksi Statistik PEK dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi; 
f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik pertambangan, energi, 

dan konstruksi 
g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan 
organisasi terkait; 

h. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik pertambangan, energi, dan 
konstruksi yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

i. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi sebagai 
bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya; 

j. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik pertambangan, energi, dan konstruksi dan 
menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

k. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi 
Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi; 

l. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi secara 
berkala dan sewaktu-waktu; 

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

 

 

 



No Tujuan Indikator Kinerja Utama Iindikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kualitas data 
statistik 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
Pertambangan, Energi, 
dan Konstruksi 

• Jumlah pemasukan 
dokumen survei yang 
tepat waktu 

• Jumlah dokumen yang 
selesai diperiksa 

• Jumlah laporan hasil 
pengawasan 
penjaminan kualitas di 
lapangan 

Laporan Kegiatan 
dan Laporan 
Pengawasan Seksi 
Statistik 
Pertambangan, 
Energi, dan 
Konstruksi (PEK) 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan yang 
terbit tepat waktu 

Tersedianya 
publikasi/laporan: 

• Direktori Perusahaan 
Konstruksi 

 

ARC Publikasi 
https://kaltara.bps.go.id 

-Updating Direktori 
Perusahaan 
Konstruksi 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan Non-
ARC 

Tersedianya 
publikasi/laporan: 

• Stastistik Konstruksi 

• Statistik Air Bersih 
 

Non- ARC Publikasi 
https://kaltara.bps.go.id 

-Survei Konstruksi 
-Survei Statistik Air   
Bersih 

  Persentase 
pemasukan 
dokumen (respon 
rate) survei 

• Terselenggaranya 
rekrutmen petugas 
dengan baik 

• Terselenggaranya 
pelatihan petugas 

Formula = (x/y)*100% 
x= Jumlah pemasukan 
dokumen (respon rate) 
Survei seksi statistic PEK 
y= Jumlah dokumen 
survey statistic PEK 
 

• Survei Konstruksi 

• Survei 
Pertambangan, 
Energi, 
Penggalian, 
Captive Power, 



• Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
memadai 

• Terlaksananya 
pembinaan, 
pengamatan lanjut, dan 
pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan statistik 
Pertambangan, Energi, 
dan Konstruksi 

dan Updating 
Konstruksi 

• Survei Konstruksi 
Perorangan 2020 

 

 

Tanjung Selor, Januari 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

Eko Marsoro 

 



BIDANG
STATISTIK
DISTRIBUSI



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

1 Jabatan                  : Kepala Bidang Statistik Distribusi 

2 Tugas                      : a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Statistik Distribusi 

  b. Mengatur penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data 

statistik distribusi yang terdiri dari kegiatan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, 

statistik keuangan dan harga produsen, statistik niaga dan jasa, serta kegiatan statistic distribusi 

lainnya  yang sudah ditentukan 

  c. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan di pusat pelatihan 

dan mengatur pembagian instruktur 

  d. Membantu Kepala BPS Provinsi dan atau Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dalam 

menyiapkan progam pelatihan petugas lapangan 

  e. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam 

kegiatan statistik Distribusi 

  f. Mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan 

  g. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan 

statistik distribusi  

  h. Mengatur dan melaksanakan pengolahan data statistik Distribusi sesuai dengan sistem dan program 

yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait 

  i Mengatur dan melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan dokumennhasil pengumpulan data 

Statistik Distribusi 



  j. Mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik Distribusi yang akan dikirim 

ke BPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

  k. Mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan statistik distribusi sebagai bahan masukan 

untuk penyempurnaasn selanjutnya 

  l. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka 

pengumpulan data statistik distribusi baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun di kecamatan  

  m. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kegiatan statistik 

Distribusi baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain 

  n. Mengatur menyiapkan naskah publikasi statistik Distribusi dan menyampaikan ke satuan organisasi 

terkait 

  o. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik 

distribusi di BPS Kabupaten/kota  

  p. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistic 

Distribusi 

  q. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik distribusi  

  r. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di 

lingkungan Bidang Statistik Distribusi 

  s. Menyusun laporan kegiatan Bidang Statistik Distribusi secara berkala dan sewaktu-waktu 

 

 

 

 



No. Tujuan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 

statistik 

Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Jumlah press release 

Statistik Distribusi yang 

tepat waktu 

Statistik HK dan HPB, Statistik 

Keuangan dan Harga 

Produseb, dan Statistik Niaga 

dan Jasa 

Berita Resmi Statistik 

  Jumlah publikasi/lapran 

yang terbit tepat waktu 

Jumlah publikasi/laporan 

Statistik Distribusi yang 

terbit tepat waktu 

Statistik HK dan HPB, Statistik 

Keuangan dan Harga 

Produseb, dan Statistik Niaga 

dan Jasa 

Publikasi/Laporan 

Kegiatan 

   Jumlah publikasi/laporan 

Statistik Distribusi yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Statistik HK dan HPB, Statistik 

Keuangan dan Harga 

Produseb, dan Statistik Niaga 

dan Jasa 

Publikasi 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Jumlah publikasi statistik 

yang menerapkan 

standard akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah publikasi statistik 

yang menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi statistik 

Publikaasi 

  Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) survei 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei Bidang Statistik 

Distribusi dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei 

Y = jumlah dokumen survei 

Laporan Kegiatan 



No. Tujuan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Individu Penjelasan/Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei Bidang Statistik 

Distribusi dengan 

pendekatan usaha 

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei 

Y = jumlah dokumen survei 

Laporan Kegiatan 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei Bidang Statistik 

Distribusi dengan 

pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei 

Y = jumlah dokumen survei 

Laporan Kegiatan 

 

Tanjung Selor,  Juli 2020  

Kepala Badan Pusat Statistik  

Provinsi Kalimantan Utara  

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI HARGA KONSUMEN DAN HARGA PERDAGANGAN BESAR 

BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan              : Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar 

2 Tugas                  : a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar  

  b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data statistik 

harga konsumen dan harga perdagangan besar yang mencakup kegiatan statistik harga konsumen, 

harga perdagangan besar dan kegiatan harga konsumen dan harga perdagangan besar lainnya yang 

ditentukan 

  c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik harga konsumen 

dan harga perdagangan besar  

  d. Membantu Kepala Bidang Statistik dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan statistik harga konsummen dan perdagangan besar 

  e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik harga konsumen dan perdagangan besar yang 

diperlukan untuk pelaksanaan lapangan 

  f. Membantu Kepala Bidang Statistik Distribusi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk 

pengendalian kegiatan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar 

  g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik harga konsumen dan 

perdagangan besar 

  h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan 

sesuai dengan sistem dan program yang telah ditetapkan 

  i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik harga konsumen dan harga 

perdagangan besar yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

  j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistic harga konsumen dan harga perdagangan besar sebagai 

bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya 



  k. Menyiapkan naskah publikasi statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  l. Melakukan penghimpunan tatacara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Harga 

Konsumen dan harga perdagangan besar 

  m. Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar secara 

berkala dan sewaktu-waktu, dan 

  n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

  



No. Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Tersedianya data 

statistik Harga yang 

berkualitas 

Persentase 

pemasukan 

dokumen (response 

rate) 

Persentase tersedianya 

perlengkapan 

pelaksanaan pendataan 

Tersedianya dana 

operasional dan pencetakan 

dokumen yang memadai 

POK BPS Prov. 

Kaltara 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey dengan 

pendekatan 

rumahtangga 

Formula = (x/y)* 100% 

X= jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survey dengan pendekatan 

rumah tangga (realisasi) 

Y = jumlah dokumen survey 

dengan pendekatan rumah 

tangga (target) 

Laporan 

Monitoring Kinerja 

BPS Prov. Kaltara 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey dengan 

pendekatan usaha 

Formula = (x/y)* 100% 

X= jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survey dengan pendekatan 

usaha (realisasi) 

Y = jumlah dokumen survey 

dengan pendekatan usaha 

(target) 

Laporan 

Monitoring Kinerja 

BPS Prov. Kaltara 

  Jumlah release data 

statistik harga yang 

tepat waktu 

Persentase pengolahan 

hasil pendataan 

statistik harga 

Formula = (x/y)*100% 

X = jumlah dokumen yang 

sudah dientri/ diolah 

(realisasi entri) 

IHK online 



konsumen dan 

perdagangan besar 

Y = jumlah dokumen yang 

akan dientri (target entri) 

  Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik 

Harga 

Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik Harga 

yang terbit tepat waktu  

Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik Harga 

yang memiliki 

ISSN/ISBN 

Jelas 

 

Jelas 

 

ARC Publikasi BPS 

Prov. Kaltara 

Katalog Publikasi 

BPS Prov.Kaltara 

 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan 

standard akurasi 

sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah publikasi statistik 

yang menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi statistik 

Publikaasi 

                   Tanjung Selor,  Juli 2020 

Kepala Badan Pusat Statistik 

                     Provinsi Kalimantan Utara 

 

 

 

   

                     Eko Marsoro 

 



1 Jabatan              : Staff Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar 

2 Tugas                  :  

  a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan 

data statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar yang mencakup kegiatan statistik harga 

konsumen, harga perdagangan besar dan kegiatan harga konsumen dan harga perdagangan besar 

lainnya yang ditentukan 

  b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik harga konsumen 

dan harga perdagangan besar  

  c. Membantu Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik harga 

konsummen dan perdagangan besar 

  d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistik harga konsumen dan perdagangan 

besar yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan 

  e. Membantu Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar dalam menyusun bahan yang 

diperlukan untuk pengendalian kegiatan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar 

  f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik harga konsumen 

dan perdagangan besar 

  g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan program yang telah ditetapkan 

  h. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik harga konsumen dan 

harga perdagangan besar yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

  i. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistic harga konsumen dan harga perdagangan besar 

sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya 

  j. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar dan 

menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  k. Membantu melakukan penghimpunan tatacara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi 

Statistik Harga Konsumen dan harga perdagangan besar 

  l. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar 

secara berkala dan sewaktu-waktu, dan 

  m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 



 

No. Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Tersedianya data 

statistik Harga yang 

berkualitas 

Persentase 

pemasukan 

dokumen (response 

rate) 

Persentase tersedianya 

perlengkapan 

pelaksanaan pendataan 

Tersedianya dana 

operasional dan pencetakan 

dokumen yang memadai 

POK BPS Prov. 

Kaltara 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey dengan 

pendekatan 

rumahtangga 

Formula = (x/y)* 100% 

X= jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survey dengan pendekatan 

rumah tangga (realisasi) 

Y = jumlah dokumen survey 

dengan pendekatan rumah 

tangga (target) 

Laporan 

Monitoring Kinerja 

BPS Prov. Kaltara 

   Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey dengan 

pendekatan usaha 

Formula = (x/y)* 100% 

X= jumlah pemasukan 

dokumen (response rate) 

survey dengan pendekatan 

usaha (realisasi) 

Y = jumlah dokumen survey 

dengan pendekatan usaha 

(target) 

Laporan 

Monitoring Kinerja 

BPS Prov. Kaltara 

  Jumlah release data 

statistik harga yang 

tepat waktu 

Persentase pengolahan 

hasil pendataan 

statistik harga 

Formula = (x/y)*100% IHK online 



konsumen dan 

perdagangan besar 

X = jumlah dokumen yang 

sudah dientri/ diolah 

(realisasi entri) 

Y = jumlah dokumen yang 

akan dientri (target entri) 

  Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik 

Harga 

Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik Harga 

yang terbit tepat waktu  

Jumlah Publikasi/ 

Laporan Statistik Harga 

yang memiliki 

ISSN/ISBN 

Jelas 

 

Jelas 

 

ARC Publikasi BPS 

Prov. Kaltara 

Katalog Publikasi 

BPS Prov.Kaltara 

 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan 

standard akurasi 

sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 % 

X = jumlah publikasi statistik 

yang menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi statistik 

Publikaasi 

 

 

 

 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK KEUANGAN DAN HARGA PRODUSEN 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan          : Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen 

2 Tugas             : a. Menyusun program kerja tahunan seksi statistik keuangan dan harga produsen 

  b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpula statistik 

keuangann dan harga produsen yang mencakup kegiatan statistik keuangan daerah, lembaga keuangan, 

badan usaha milik daerah/negara, harga produsen, harga pedesaan, serta kegiatan keuangan dan harga 

produsen lainnya yang ditentukan  

  c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik keuangan dan harga 

produsen  

  d. Membantu Kepala Bidang Statistik Distribusi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik keuangan dan harga produsen 

  e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistic keuangan dan harga produsen yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan 

  f. Membantu Kepala Bidang Statistik Disribusi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik keuangan dan harga produsen 

  g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik keuangan dan harga produsen 

  h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan sistem dan progam yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait 



  i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik keuangan dan harga konsumen yang 

akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

  j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik keuangan dan harga produsen sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya 

  k. Menyiapkan naskah publikasi statistik keuangan dan harga produsen dan menyampaikan ke satuan 

organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi statistik keuangan 

dan harga produsen 

  m. Menyusun laporan kegiatan seksi statistik keuangan dan harga produsen secara berkala dan sewaktu-waktu 

  n. Melakukakn tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

  



No Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 

statistic 

Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Jumlah release data 

statistik keuangan dan 

harga produsen yang 

tepat waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Berita Resmi Statistik 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

tersedianya 

perlengkapan 

pendataan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

   Persentase peserta 

pelatihan kegiatan 

statistic keuangan dan 

harga produsen yang 

layak bertugas 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 



   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistik 

lembaga keuangan, 

BUMD, dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

 

  Jumlah publikasi/ 

laporan yang terbit 

tepat waktu 

Jumlah publikasi/ 

laporan statistik 

keuangan dan harga 

produsen yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistik 

lembaga keuangan, 

BUMD, dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

 



  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 

% 

X = jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi 

statistik 

Publikaasi 

 

 

       Tanjung Selor, Juli 2020 

Kepala Badan Pusat Statistik 

                     Provinsi Kalimantan Utara 

 

 

 

   

                     Eko Marsoro 

  



1 Jabatan          : Staff Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen 

2 Tugas             :  

  a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpula 

statistik keuangann dan harga produsen yang mencakup kegiatan statistik keuangan daerah, lembaga 

keuangan, badan usaha milik daerah/negara, harga produsen, harga pedesaan, serta kegiatan keuangan 

dan harga produsen lainnya yang ditentukan  

  b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik keuangan dan harga 

produsen  

  c. Membantu Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pelatihan petugas termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik keuangan dan harga produsen 

  d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistic keuangan dan harga produsen yang 

diperlukan untuk pelaksanaan lapangan 

  e. Membantu Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen dalam menyusun bahan yang diperlukan 

untuk pengendalian kegiatan statistik keuangan dan harga produsen 

  f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik keuangan dan harga 

produsen 

  g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan progam yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan 

organisasi terkait 

  h. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik keuangan dan harga 

konsumen yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

  i. Membantu melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik keuangan dan harga produsen sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya 

  j. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik keuangan dan harga produsen dan menyampaikan ke 

satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  k. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi 

statistik keuangan dan harga produsen 

  l. Membantu enyusun laporan kegiatan seksi statistik keuangan dan harga produsen secara berkala dan 

sewaktu-waktu 

  m. Melakukakn tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 



 

No Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 

statistic 

Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Jumlah release data 

statistik keuangan dan 

harga produsen yang 

tepat waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Berita Resmi Statistik 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

tersedianya 

perlengkapan 

pendataan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

   Persentase peserta 

pelatihan kegiatan 

statistic keuangan dan 

harga produsen yang 

layak bertugas 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistic 

lembaga keuangan, 

BUMD dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 



   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic keuangan dan 

harga produsen 

dengan pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistik 

lembaga keuangan, 

BUMD, dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

 

  Jumlah publikasi/ 

laporan yang terbit 

tepat waktu 

Jumlah publikasi/ 

laporan statistik 

keuangan dan harga 

produsen yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Statistik harga 

produsen, harga 

pedesaan, statistik 

lembaga keuangan, 

BUMD, dan keuangan 

daerah 

Laporan Kegiatan 

 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

Formula = (X/Y) * 100 

% 

Publikaasi 



akurasi sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

menerapkan standard 

akurasi  

X = jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi 

statistik 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

      Kepala Badan Pusat Statistik 

                          Provinsi Kalimantan Utara 

 

 

   

                          Eko Marsoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

KEPALA SEKSI STATISTIK NIAGA DAN JASA 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan          : Kepala Seksi Statistik Seksi Statistik Niaga Dan Jasa 

2 Tugas             : a. Menyusun program kerja tahunan seksi statistik niaga dan jasa 

  b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpula statistik niaga dan 

jasa yang mencakup kegiatan statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, jasa pariwisata, 

wisatawan, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan komunikasi serta kegiatan statistic niaga 

dan jasa lainnya yang ditentukan  

  c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik niaga dan jasa  

  d. Membantu Kepala Bidang Statistik Distribusi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas 

termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik niaga dan jasa 

  e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistic niaga dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan 

lapangan 

  f. Membantu Kepala Bidang Statistik Disribusi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan statistik niaga dan jasa 

  g. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik niaga dan jasa 

  h. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai 

dengan sistem dan progam yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait 

  i. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik niaga dan jasa yang akan dikirim ke BPS 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 



  j. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik niaga dan jasa sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 

selanjutnya 

  k. Menyiapkan naskah publikasi statistik niaga dan jasa dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi statistik niaga dan 

jasa 

  m. Menyusun laporan kegiatan seksi statistik niaga dan jasa secara berkala dan sewaktu-waktu 

  n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

 

  



No Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 

statistic 

Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Jumlah release data 

statistik keuangan dan 

harga produsen yang 

tepat waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Berita Resmi Statistik 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

tersedianya 

perlengkapan 

pendataan statistic 

niaga dan jasa yang 

tepat waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

   Persentase peserta 

pelatihan kegiatan 

statistic niaga dan jasa 

yang layak bertugas 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan hasil 

pendataan statistic 

niaga dan jasa yang 

tepat waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

Laporan Kegiatan 



teknologi informasi 

serta pariwisata 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

Laporan Kegiatan 

 



teknologi informasi 

serta pariwisata 

  Jumlah publikasi/ 

laporan yang terbit 

tepat waktu 

Jumlah publikasi/ 

laporan statistik 

keuangan dan harga 

produsen yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 

% 

X = jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi 

statistik 

Publikaasi 

             Tanjung Selor, Juli 2020 

Kepala Badan Pusat Statistik 

                          Provinsi Kalimantan Utara 

 

 

 

   

                            Eko Marsoro 

 

 



1 Jabatan          : Staff Seksi Statistik Seksi Statistik Niaga Dan Jasa 

2 Tugas             :  

  a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpula 

statistik niaga dan jasa yang mencakup kegiatan statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, jasa 

pariwisata, wisatawan, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan komunikasi serta kegiatan 

statistic niaga dan jasa lainnya yang ditentukan  

  b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik niaga dan jasa  

  c. Membantu Kepala Seksi Statistik Seksi Statistik Niaga Dan Jasa dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pelatihan petugas termasuk menyiapkan bahan pelatihan statistik niaga dan jasa 

  d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen statistic niaga dan jasa yang diperlukan untuk 

pelaksanaan lapangan 

  e. Membantu Kepala Kepala Seksi Statistik Seksi Statistik Niaga Dan Jasa dalam menyusun bahan yang 

diperlukan untuk pengendalian kegiatan statistik niaga dan jasa 

  f. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik niaga dan jasa 

  g. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan 

pengolahan sesuai dengan sistem dan progam yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan 

organisasi terkait 

  h. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik niaga dan jasa yang akan 

dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

  i. Membantu elakukan evaluasi hasil kegiatan statistik niaga dan jasa sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya 

  j. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik niaga dan jasa dan menyampaikan ke satuan organisasi 

terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya 

  k. Membantu elakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi 

statistik niaga dan jasa 

  l. Membantu menyusun laporan kegiatan seksi statistik niaga dan jasa secara berkala dan sewaktu-waktu 

  m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

 



 

No Tujuan Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Peningkatan kualitas data 

statistic 

Jumlah release data 

yang tepat waktu 

Jumlah release data 

statistik keuangan dan 

harga produsen yang 

tepat waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Berita Resmi Statistik 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

tersedianya 

perlengkapan 

pendataan statistic 

niaga dan jasa yang 

tepat waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

   Persentase peserta 

pelatihan kegiatan 

statistic niaga dan jasa 

yang layak bertugas 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan hasil 

pendataan statistic 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

Laporan Kegiatan 



niaga dan jasa yang 

tepat waktu 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

  Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survey 

statistic niaga dan jasa 

dengan pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

Formula = (x/y)*100%  

x = jumlah pemasukan 

dokumen (response 

rate) survey  

y = jumlah dokumen 

survey 

Laporan Kegiatan 

   Persentase 

pengolahan statistic 

keuangan dan harga 

produsen yang tepat 

waktu 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

Laporan Kegiatan 

 



teknologi informasi 

serta pariwisata 

  Jumlah publikasi/ 

laporan yang terbit 

tepat waktu 

Jumlah publikasi/ 

laporan statistik 

keuangan dan harga 

produsen yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Statistik ekspor, 

impor, perdagangan 

dalam negeri, 

transportasi, 

komunikasi dan 

teknologi informasi 

serta pariwisata 

Laporan Kegiatan 

 

  Persentase publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

Jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi  

Formula = (X/Y) * 100 

% 

X = jumlah publikasi 

statistik yang 

menerapkan standar 

akurasi 

Y = jumlah Publikasi 

statistik 

Publikaasi 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Kepala Badan Pusat Statistik 

                          Provinsi Kalimantan Utara 

 

 

 

   

                            Eko Marsoro 

 



BIDANG
NERWILIS



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK  

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

 
1. Jabatan  : Kepala Bidang Nereaca Wilayah Dan Analisis Statistik 

2. Tugas Pokok  : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Dalam Statistik Keneracaan Dan Analisis Statistik 

3. Fungsi  : 

a. menyusun program kerja tahunan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; 
b. mengatur penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup 

penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis 
statistik lainnya yang ditentukan; 

c. mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik; 

d. membantu Kepala BPS Provinsi dan atau Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dalam menyiapkan program pelaksanaan petugas lapangan; 
e. mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan di pusat pelatihan serta mengatur pembagian instruktur; 
f. mengatur dan melaksanakan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 
g. melaksanakan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca 

produksi dan neraca konsumsi; 
h. mengatur dan melaksanakan penerimaan serta pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca produksi dan neraca konsumsi; 
i. mengatur dan melaksanakan pengolahan data neraca produksi dan neraca konsumsi sesuai dengan sistem dan program yang 

ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 
j. mengatur dan menyiapkan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca produksi dan neraca konsumsi yang akan dikirim ke BPS sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan; 

k. mengatur dan melaksanakan penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik baik yang dihasilkan BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota; 
l. mengatur dan melaksanakan evaluasi hasil pengolahan neraca wilayah dan analisis statistik sebagai bahan masukan untuk 

penyempurnaan selanjutnya; 
m. membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan petugas pencacah, pengawas, pemeriksa, serta pengumpul data 

neraca produksi dan neraca konsumsi baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kecamatan; 
n. membantu Kepala BPS Provinsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis 

statistik baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain; 
o. mengatur dan menyiapkan naskah publikasi neraca produksi dan neraca konsumsi dan menyampaikan ke satuan organisasi 

terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
p. mengatur dan melaksanakan kegiatan penyiapan dan penghimpunan bahan serta penyusunan naskah publikasi statistik berkala sesuai 

bentuk baku yang ditetapkan serta menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
q. membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi neraca produksi dan neraca konsumsi 



di BPS Kabupaten/Kota dalam bentuk buku publikasi; 
r. membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan dan mengembangkan neraca wilayah dan analisis statistik; 
s. membantu kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik; 
t. mengatur dan melaksanakan peenghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis 

Statistik; 
u. menyusun laporan kegiatan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

  



 
 

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Wilayah dan 
Analisis Statistik 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Wilayah dan 
Analisis Statistik 
yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

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

Jumlah publikasi statistik yang menerapkan 
standard akurasi sebagai dasar perencanaan, 
monitoring dan evaluasi pembangunan 
nasional dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

4 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah Release 
Data yang tepat 
waktu 

Jumlah Press 
Release Neraca 
Wilayah dan 
Analisis Statistik 
yang tepat 
waktu 

Jumlah Press Release Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang dilakukan tepat waktu 

ARC Berita Resmi 
Statistik BPS Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

5 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Bidang 
Neraca Wilayah 
dan Analisis 
Statistik 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
bidang Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik 

6 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Bidang 
Neraca Wilayah 
dan Analisis 
Statistik dengan 
pendekatan 
rumah tangga 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
bidang Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik 

7 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Bidang 
Neraca Wilayah 
dan Analisi 
Statistik dengan 
pendekatan 
usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
bidang Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik 

 

  



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

8 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Bidang 
Neraca Wilayah 
dan Analisis 
Statistik dengan 
pendekatan non 
rumah tangga 
non usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
bidang Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik 

9 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pengolahan hasil 
pendataan 
Bidang Neraca 
Wilayah dan 
Analisis Statistik 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛
× 100 

Laporan kegiatan survei 
bidang Neraca Wilayah 
dan Analisis Statistik 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro  



 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI NERACA PRODUKSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 
 

1. Jabatan  : Kepala Seksi Neraca Produksi 

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Bidang Dalam Penyiapan Data Neraca Produksi 

3. Fungsi  : 

a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Produksi; 
b. melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca produksi yang mencakup penyusunan neraca-neraca 

industri, pertanian, pertambangan, energi, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa, input-output regional, konsolidasi 
neraca tahunan, konsolidasi neraca triwulanan, konsolidasi neraca sektor regional, konsolidasi neraca konsumsi regional, serta penyusunan 
neraca produksi lainnya yang ditentukan; 

c. mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca produksi; 

d. membantu Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk 

menyiapkan bahan pelatihan neraca produksi; 

e. melakukan alokasi dan pembagian dokumen neraca produksi yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 

f. membantu Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan neraca produksi; 

g. melakukan kompilasi dari data khusus yang dikumpulkan sendiri melalui survei khusus maupun data yang telah dikumpulkan 

oleh satuan organisasi lain yang dipergunakan untuk penghitungan dan penyusunan neraca produksi; 

h. melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan neraca produksi; 

i. mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai dengan sistem dan 

program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

j. melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca produksi yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan; 

k. melakukan evaluasi hasil penyusunan neraca produksi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya; 

l. menyiapkan naskah publikasi neraca produksi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan 

pencetakan dan penyebarannya; 

m. melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Neraca Produksi; 
n. menyusun laporan kegiatan Seksi Neraca Produksi secara berkala dan sewaktu-waktu. 

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 
 



 

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
berkualitas 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Neraca Produksi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠
× 100 

Dokumen Laporan Daya 
Serap Anggaran 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
berkualitas 

Persentase 
peserta 
pelatihan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
layak bertugas 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛
× 100 

 

Dokumen Laporan 
Pelaksanaan Pelatihan 

3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Produksi 
dengan 
pendekatan 
usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Produksi 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

4 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pengolahan hasil 
pendataan  
Neraca Produksi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛
× 100 

Laporan kegiatan survei 
Seksi Neraca Produksi 

5 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

6 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/


7 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Neraca 
Produksi yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik Neraca Produksi 
yang menerapkan standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional dibuat/terbit selesai 
tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro  

http://www/
http://www/


1. Jabatan  : Staff Seksi Neraca Produksi 

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Seksi Neraca Produksi Dalam Penyiapan Data Neraca Produksi 

3. Fungsi  : 

a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca produksi yang mencakup penyusunan neraca-
neraca industri, pertanian, pertambangan, energi, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa, input-output regional, konsolidasi 
neraca tahunan, konsolidasi neraca triwulanan, konsolidasi neraca sektor regional, konsolidasi neraca konsumsi regional, serta penyusunan 
neraca produksi lainnya yang ditentukan; 

b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca produksi; 

c. Membantu Kepala Seksi Neraca Produksi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk menyiapkan bahan 

pelatihan neraca produksi; 

d. Membantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen neraca produksi yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 

e. Membantu Kepala Seksi Neraca Produksi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian kegiatan neraca produksi; 

f. Membantu melakukan kompilasi dari data khusus yang dikumpulkan sendiri melalui survei khusus maupun data yang telah 

dikumpulkan oleh satuan organisasi lain yang dipergunakan untuk penghitungan dan penyusunan neraca produksi; 

g. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan neraca produksi; 

h. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai dengan sistem 

dan program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

i. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca produksi yang akan dikirim ke BPS sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan; 

j. Membantu melakukan evaluasi hasil penyusunan neraca produksi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya; 

k. Membantu menyiapkan naskah publikasi neraca produksi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk 

pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 

l. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Neraca Produksi; 
m. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Neraca Produksi secara berkala dan sewaktu-waktu. 

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
berkualitas 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Neraca Produksi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠
× 100 

Dokumen Laporan Daya 
Serap Anggaran 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
berkualitas 

Persentase 
peserta 
pelatihan 
kegiatan Neraca 
Produksi yang 
layak bertugas 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛
× 100 

 

Dokumen Laporan 
Pelaksanaan Pelatihan 

3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Produksi 
dengan 
pendekatan 
usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

4 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pengolahan hasil 
pendataan  
Neraca Produksi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛
× 100 

Laporan kegiatan survei 
Seksi Neraca Produksi 

5 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

6 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 

www. kaltara.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/


7 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Neraca 
Produksi yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik Neraca Produksi 
yang menerapkan standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional dibuat/terbit selesai 
tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI NERACA KONSUMSI 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 
 
 

1.   Jabatan  : Kepala Seksi Neraca Konsumsi  

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Bidang Dalam Penyiapan Data Neraca Konsumsi 

3. Fungsi  : 

a. Menyusun program kerja tahunan seksi neraca konsumsi; 

b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsumsi yang mencakup penyusunan neraca-neraca 
rumah tangga, konsumsi rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintahan umum, badan usaha milik negara dan daerah, badan usaha swasta, 
sektor finansial dan luar negeri, sektor riil, sosial ekonomi, akumulasi, terintegrasi, konsolidasi neraca arus dana, serta penyusunan neraca 
konsumsi lainnya yang ditentukan; 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca konsumsi; 

d. Membantu kepala bidang neraca wilayah dan analisis statistik dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk menyiapkan 
bahan pelatihan neraca konsumsi; 

e. Melakukan alokasi dan pembagian dokumen neraca konsumsi yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 

f. Membantu kepala bidang neraca wilayah dan analisis statistik dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian dan pengembangan 
kegiatan neraca konsumsi; 

g. Melakukan kompilasi dari data yang berkaitan dengan neraca konsumsi yang dikumpulkan sendiri melalui survei khusus maupun data yang telah 
dikumpulkan oleh satuan organisasi lain yang digunakan untuk penghitungan dan penyusunan neraca konsumsi; 

h. Melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan neraca konsumsi; 

i. Mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai dengan sistem dan program yang telah 
ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

j. Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca konsumsi yang akan dikirim ke bps sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan; 

k. Melakukan evaluasi hasil penyusunan neraca konsumsi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya; 

l. Menyiapkan naskah publikasi neraca konsumsi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan 
penyebarannya; 

m. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi neraca konsumsi; 

n. Menyusun laporan kegiatan seksi neraca konsumsi secara berkala dan sewaktu-waktu. 

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

 



  
 
 

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
berkualitas 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Neraca Konsumsi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠
× 100 

Dokumen Laporan Daya 
Serap Anggaran 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
berkualitas 

Persentase 
peserta 
pelatihan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
layak bertugas 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛
× 100 

 

Dokumen Laporan 
Pelaksanaan Pelatihan 

3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan 
rumah tangga 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

4 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan 
usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 

5 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan non 
rumah tangga 
non usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 

6 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pengolahan hasil 
pendataan  
Neraca Konsumsi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛
× 100 

Laporan kegiatan survei 
Seksi Neraca Konsumsi 

7 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Konsumsi yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

http://www/
http://www/


8 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Konsumsi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

9 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Neraca 
Konsumsi yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik Neraca Konsumsi 
yang menerapkan standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional dibuat/terbit selesai 
tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 
 
 
 
 
 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


1. Jabatan  : Staff Seksi Neraca Konsumsi  

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Seksi Neraca Konsumsi Dalam Penyiapan Data Neraca Konsumsi 

3. Fungsi  :  

a. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsumsi yang mencakup penyusunan neraca-
neraca rumah tangga, konsumsi rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintahan umum, badan usaha milik negara dan daerah, badan usaha 
swasta, sektor finansial dan luar negeri, sektor riil, sosial ekonomi, akumulasi, terintegrasi, konsolidasi neraca arus dana, serta penyusunan 
neraca konsumsi lainnya yang ditentukan; 

b. Membantu mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca konsumsi; 
c. Membantu kepala Seksi Neraca Konsumsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan petugas termasuk menyiapkan bahan pelatihan 

neraca konsumsi; 
d. Mmebantu melakukan alokasi dan pembagian dokumen neraca konsumsi yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan; 
e. Membantu kepala Seksi Neraca Konsumsi dalam menyusun bahan yang diperlukan untuk pengendalian dan pengembangan kegiatan neraca 

konsumsi; 
f. Membantu melakukan kompilasi dari data yang berkaitan dengan neraca konsumsi yang dikumpulkan sendiri melalui survei khusus maupun data 

yang telah dikumpulkan oleh satuan organisasi lain yang digunakan untuk penghitungan dan penyusunan neraca konsumsi; 
g. Membantu melakukan pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan neraca konsumsi; 
h. Membantu mengadministrasikan pemasukan dokumen, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pengolahan sesuai dengan sistem dan 

program yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 
i. Membantu melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca konsumsi yang akan dikirim ke bps sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan; 
j. Membantu melakukan evaluasi hasil penyusunan neraca konsumsi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya; 
k. Membantu menyiapkan naskah publikasi neraca konsumsi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan 

penyebarannya; 
l. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan seksi neraca konsumsi; 
m. Membantu menyusun laporan kegiatan seksi neraca konsumsi secara berkala dan sewaktu-waktu. 
n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
berkualitas 

Persentase 
tersedianya 
perlengkapan 
pelaksanaan 
pendataan 
Neraca Konsumsi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠
× 100 

Dokumen Laporan Daya 
Serap Anggaran 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Terselenggaranya 
pelaksanaan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
berkualitas 

Persentase 
peserta 
pelatihan 
kegiatan Neraca 
Konsumsi yang 
layak bertugas 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛
× 100 

 

Dokumen Laporan 
Pelaksanaan Pelatihan 

3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan 
rumah tangga 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

4 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan 
usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 

5 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei Seksi 
Neraca Konsumsi 
dengan 
pendekatan non 
rumah tangga 
non usaha 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100 

Laporan kegiatan survei 
seksi Neraca Konsumsi 

6 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei 

Persentase 
pengolahan hasil 
pendataan  
Neraca Konsumsi 
yang tepat 
waktu 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛
× 100 

Laporan kegiatan survei 
Seksi Neraca Konsumsi 

7 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Konsumsi yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

http://www/
http://www/


8 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Konsumsi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 
www. kaltara.bps.go.id 

9 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Neraca 
Konsumsi yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik Neraca Konsumsi 
yang menerapkan standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional dibuat/terbit selesai 
tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

http://www/
http://www/
http://www/


 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI ANALISIS STATISTIK LINTAS SEKTOR 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 
 

1.   Jabatan  : Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor  

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Bidang Dalam Analisis Dan Pengembangan Statistik 

3. Fungsi  : 

a. Menyusun Menyusun program kerja tahunan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor; 
b. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan analisis dan pengembangan statistik yang mencakup kegiatan analisis 

statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan kegiatan evaluasi dan konsistensi data serta penyusunan laporan kegiatan statistik 
kependudukan, produksi, distribusi, dan kegiatan analisis statistik lintas sektor lainnya yang ditentukan; 

c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan analisis statistik lintas sektor; 
d. Melakukan penyiapan bahan hasil publikasi dan menganalisis untuk penyajian serta keperluan evaluasi dan konsistensi data statistik 

kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor; 
e. Melakukan evaluasi hasil analisis statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor untuk penyempurnaan dan pengembangan 

selanjutnya; 
f. Melakukan pengumpulan bahan hasil evaluasi untuk menyusun laporan statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor; 
g. Menyiapkan naskah publikasi yang berkaitan dengan hasil analisis statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor dari satuan 

organisasi di lingkungan BPS Provinsi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
h. Menyiapkan naskah publikasi statistik berkala dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan 

penyebarannya; 
i. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor; 
j. Menyusun laporan kegiatan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor secara berkala dan sewaktu-waktu. 
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Analisis dan 
Pengembangan 
Statistik yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


3 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Analisis 
dan 
Pengembangan 
Statistik yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik yang menerapkan 
standard akurasi sebagai dasar perencanaan, 
monitoring dan evaluasi pembangunan 
nasional dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 
  

http://www/
http://www/


1. Jabatan  : Staff Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor  

2. Tugas Pokok : Membantu Pelaksanakan Tugas Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor Dalam Analisis Dan Pengembangan Statistik 

3. Fungsi  : 

a. Mmebantu melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan analisis dan pengembangan statistik yang mencakup 
kegiatan analisis statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan kegiatan evaluasi dan konsistensi data serta penyusunan laporan kegiatan 
statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan kegiatan analisis statistik lintas sektor lainnya yang ditentukan; 

b. Membantu mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan analisis statistik lintas sektor; 
c. Membantu melakukan penyiapan bahan hasil publikasi dan menganalisis untuk penyajian serta keperluan evaluasi dan konsistensi data statistik 

kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor; 
d. Membantu melakukan evaluasi hasil analisis statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor untuk penyempurnaan dan 

pengembangan selanjutnya; 
e. Membantu melakukan pengumpulan bahan hasil evaluasi untuk menyusun laporan statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor; 
f. Membantu menyiapkan naskah publikasi yang berkaitan dengan hasil analisis statistik kependudukan, produksi, distribusi, dan lintas sektor dari 

satuan organisasi di lingkungan BPS Provinsi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya; 
g. Membantu menyiapkan naskah publikasi statistik berkala dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan 

penyebarannya; 
h. Membantu melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor; 
i. Membantu menyusun laporan kegiatan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor secara berkala dan sewaktu-waktu. 
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No TUJUAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA INDIVIDU 

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 

1 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
terbit tepat 
waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan yang dibuat selesai 
tepat waktu. 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

2 Tersedianya data 
Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah 
Publikasi/Lapora
n Neraca 
Produksi yang 
memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki 
ISSN/ISBN dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi 
Kalimantan Utara 

www. 
kaltara.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 
3 Tersedianya data 

Neraca Wilayah dan 
Analisis Statistik yang 
berkualitas 

Jumlah 
Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah publikasi 
statistik Analisis 
dan 
Pengembangan 
Statistik yang 
menerapkan 
standard akurasi 
sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
pembangunan 
nasional 

Jumlah publikasi statistik yang menerapkan 
standard akurasi sebagai dasar perencanaan, 
monitoring dan evaluasi pembangunan 
nasional dibuat/terbit selesai tepat waktu 

ARC Publikasi BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara 
www. 
kaltara.bps.go.id 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

 

Eko Marsoro 

 
 

http://www/
http://www/


BIDANG
IPDS



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
1. Jabatan : Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

2. Tugas : a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; 

b. Melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi; 

c. Mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan pengolahan dan 

diseminasi statistik; 

d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem 

pengolahan data; 

e. Mengatur dan melaksanakan integrasi penggunaan sistem dan program aplikasi pengolahan data statistik seperti data statistik 

ekonomi dan data statistik sosial termasuk sarana pendukungnya; 

f. Mengatur dan melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sistem jaringan 

komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan; 

g. Melaksanakan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan. 

h. Melaksanakan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan komputer, bekerjasama dengan satuan 

organisasi terkait; 

i. Membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

j. Mengatur dan melaksanakan penerimaan, pengelolaan serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan 

statistik dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik; 

k. Mengatur dan melaksanakan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan statistik; 

l. Mengatur dan melaksanakan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral instansi pemerintah lain serta membahas 

dengan satuan organisasi terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat; 

m. Membantu kepala BPS Provinsi dalam mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survei 

statistik sektoral bagi instansi pemerintah lain, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

n. Mengatur dan melaksanakan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan BPS Provinsi dalam bentuk softcopy 

untuk dijadikan naskah publikasi siap cetak; 

o. Membantu kepala BPS Provinsi dalam mengatur dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi softcopy dan 

hardcopy yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten/Kota; 

p. Mengatur dan menyusun prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistic dan konsultasi 

statistik, penyebarluasan dan pemasyarakatan pengguna produk informasi; 

q. Mengatur pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai dengan pedoman yang ditentukan; 

r. Mengatur dan melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data untuk pemetaan dan kerangka contoh induk termasuk 

datanya untuk keperluan sistem informasi geografis dan rancangan teknis survei, bekerja sama dengan satuan organisasi 

terkait; 

s. Mengatur dan melaksanakan pemantauan perubahan wilayah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat 

dan menyampaikannya ke satuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu; 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

t. Mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bidang Pengolahan 

dan Diseminasi Statistik; 

u. Menyusun laporan kegiatan Bidang pengolahan dan Diseminasi Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

1 Tersedianya dukungan 

metodologi sensus dan 

survei yang tepat guna  

Persentase pemutakhiran 

data MFD dan MBS 

Pelaporan 

pemutakhiran data 

MFD yang tepat waktu 

Persentase pelaporan yang 

tepat waktu dibagi jumlah 

pelaporan MFD 

Monitoring MFD Online 

  Jumlah peta desa dan blok 

sensus yang diupdate 

Pencapaian Jumlah 

Peta desa dan blok 

sensus yang diupdate 

Jumlah Peta desa dan blok 

sensus yang diupdate oleh 

BPS Kabupaten/Kota 

BPS Kabupaten/Kota 

  Jumlah peta wilayah kerja 

statistik yang diupdate 

Pencapaian Jumlah 

Peta wilayah kerja 

statistik yang diupdate 

Peta Wilkerstat yang diupdate 

oleh BPS Kabupaten/Kota 

BPS Kabupaten/Kota 

2 Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data (user 

engagement) 

Jumlah publikasi/laporan 

Integrasi Pengolahan dan 

Diseminasi Statistik yang 

terbit tepat waktu 

Jumlah 

laporan/publikasi yang 

sesuai dengan aturan 

Perwajahan, tata letak, jenis 

huruf, bentuk tabel, bentuk 

gambar, format, dan nomor 

publikasi telah sesuai 

pedoman penyusunan 

publikasi. Publikasi terbit 

sesuai dengan tanggal ARC 

yang tercantum pada website 

BPS 

portalpublikasi.bps.go.id 

kaltara.bps.go.id 

  Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

pelayanan data BPS 

Kepuasan diukur dengan 

skala likert 1 – 10 atas 

kelengkapan, akurasi, dan 

kemutakhiran data dari 

Survei Kebutuhan Data. 

Survei Kebutuhan Data 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

Formula: Persentase 

kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan data BPS = 

(Jumlah responden SKD yang 

merasa puas terhadap 

pelayanan data BPS/ Jumlah 

seluruh responden SKD) X 

100% 

  Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik 

melalui website BPS 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

Jumlah pengunjung unik 

(unique visitor yang 

mengakses website BPS 

Jumlah kunjungan yang 

digunakan adalah kunjungan 

dari pengunjung unik (unique 

visitor) website BPS yang 

diakumulasi dalam waktu 1 

(satu) bulan 

  Persentase konsumen yang 

puas terhadap akses data 

BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

akses data BPS 

Kepuasan diukur dengan 

skala likert 1 – 10 dari Survei 

Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS = 

(Jumlah responden SKD yang 

merasa puas terhadap akses 

data BPS/ Jumlah seluruh 

responden SKD) X 100% 

Survei Kebutuhan Data 

  Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

sarana dan prasaran 

pelayanan BPS 

Kepuasan diukur dengan 

skala likert 1 – 10 dari Survei 

Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase 

konsumen yang puas 

Survei Kebutuhan Data 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS = (Jumlah 

responden SKD yang merasa 

puas terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS/ 

Jumlah seluruh responden 

SKD) X 100% 

  Persentase pengolahan data 

hasil kegiatan statistik yang 

dikirim ke pusat tepat 

waktu 

Persentase pengolahan 

data hasil kegiatan 

statistik yang dikirim 

ke pusat tepat waktu 

Formula = (x/y)*100 

X = Jumlah hasil pengolahan 

data kegiatan statistik 

yang dikirim ke pusat 

tepat waktu 

Y = Jumlah hasil pengolahan 

data kegiatan statistik 

Laporan monitoring 

pengolahan data 

(monitoring.bps.go.id) serta 

file backup dan split yang 

dikirim ke pusat 

  Persentase Pengguna data 

yang menggunakan data 

BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan 

nasional 

Jumlah pengguna data 

yang menggunakan 

data BPS sebagai dasar 

perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi pembangunan 

nasional 

Kepuasan diukur dengan 

skala likert 1 – 10 dari Survei 

Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase 

pengguna data yang 

menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional = 

(Jumlah responden SKD yang 

menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional / 

Survei Kebutuhan Data 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

Jumlah seluruh responden 

SKD) X 100% 

  Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

Jumlah K/L/D/I yang 

melaksanakan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

K/L/D/I yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan 

statistik adalah K/L/D/I yang 

telah menerima nomor 

rekomendasi. K/L/D/I yang 

telah menindaklanjuti 

rekomendasi adalah K/L/D/I 

yang telah menyelenggarakan 

kegiatan statistik sektoral 

sesuai dengan hasil 

rekomendasi yang telah 

dikeluarkan BPS. 

Formula: Persentase K/L/D/I 

yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik = (Jumlah 

K/L/D/I yang telah 

menindaklanjuti rekomendasi 

adalah K/L/D/I yang telah 

menyelenggarakan kegiatan 

statistik sektoral sesuai 

dengan hasil rekomendasi 

yang telah dikeluarkan BPS / 

K/L/D/I yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan 

statistik adalah K/L/D/I yang 

romantik.bps.go.id/webadmin 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

telah menerima nomor 

rekomendasi) X 100% 

3 Meningkatnya koordinasi 

dan kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik dasar yang 

dihimpun 

Tercapainya kegiatan 

penghimpunan 

metadata kegiatan 

statistik dasar. 

Metadata merupakan suatu 

informasi yang secara 

terstruktur mendeskripsikan, 

menjelaskan, menemukan, 

atau membuat informasi yang 

mudah ditemukan kembali, 

digunakan, hingga dikelola. 

sirusa.bps.go.id 

  Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

Peningkatan metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khusus 

yang dihimpun dan 

konsultasi statistik 

Persentase kegiatan 

konsultasi, statistik sektoral 

dan khusus tahun sekarang 

dibagi dengan tahun yang lalu 

SiRusa dan laporan 

Konsultasi Statistik 

  Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK 

Tercapainya K/L/D/I 

yang mampu 

menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK 

Tujuan Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan 

statistik sektoral adalah 

mewujudkan Sistem Statistik 

Nasional yang andal, efektif, 

dan efisien; meningkatkan 

koordinasi, integrasi, dan 

harmonisasi dalam 

pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang statistik 

antara pemerintah pusat dan 

daerah; serta menyediakan 

sirusa.bps.go.id 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/Formulasi 

Pernghitungan 
Sumber Data 

data statistik sektoral yang 

berkualitas 

  Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

Tercapainya K/L/D/I 

yang menyampaikan 

metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

Metadata sektoral dan khusus 

sesuai standar adalah 

metadata sektoral dan khusus 

yang sudah sesuai dengan 

struktur baku dan format baku 

metadata yang telah 

ditetapkan BPS. 

Formula: Persentase K/L/D/I 

yang menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar = (Jumlah K/L/D/I 

yang menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus / Jumlah 

K/L/D/I) X 100% 

Kegiatan penghimpunan 

metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus 

sirusa.bps.go.id 

 
Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala,  

 

 

 

Eko Marsoro 

  



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DATA 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan :  Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data 

2 Tugas : a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan Data; 

   b. Melakukan integrasi penggunaan sistem dan program aplikasi pengolahan data statistik seperti data statistik ekonomi dan data 

statistik sosial termasuk sarana pendukungnya; 

   c. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan data; 

   d. Melaksanakan standardisasi sistem dan program aplikasi pengolahan data serta memberi dukungan pelaksanaannya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan; 

   e. Membantu pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan data yang dilakukan oleh satuan 

oranisasi lain; 

   f. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan; 

   g. Membantu implementasi dan operasi sistem basis data statistik dan basis data manajemen yang dilakukan oleh satuan organisasi 

lain; 

   h. Melakukan pengolahan data dan koordinasi pengelolaan data bekerjasama dengan satuan organisasi lainnya; 

   i. Melakukan pengawasan penggunaan data untuk kebutuhan berbagai pihak; 

   j. Melakukan pembuatan, penyimpanan, serta pemeliharaan dokumentasi sistem dan program aplikasi pengolahan data; 

   k. Membantu melakukan administrasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan komputer; 

   l. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Integrasi Pengolahan Data; dan 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

   m. Menyusun laporan kegiatan Seksi Integrasi Pengolahan Data secara berkala dan sewaktu-waktu;  

 

No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 Terlaksananya 

layanan integrasi 

pengolahan data 

yang prima 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data statistik sosial 

yang layak bertugas 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data Sakernas dan 

Susenas yang layak 

bertugas 

Formula = (x/y)*100 

X = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik sosial 

yang layak bertugas 

Y = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik sosial 

 

Laporan pelatihan petugas 

pengolahan data Sakernas dan 

Susenas 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data statistik distribusi 

yang layak bertugas 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data statistik distribusi 

yang layak bertugas 

Formula = (x/y)*100 

X = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik 

distribusi yang layak bertugas 

Y = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik 

distribusi 

 

Laporan pelatihan petugas 

pengolahan data kegiatan statistik 

distribusi 



BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data statistik produksi 

yang layak bertugas 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data statistik produksi 

yang layak bertugas 

Formula = (x/y)*100 

X = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik 

produksi yang layak bertugas 

Y = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data statistik 

distribusi 

 

Laporan pelatihan petugas 

pengolahan data kegiatan statistik 

produksi 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data IRIO yang layak 

bertugas 

Persentase peserta 

pelatihan pengolahan 

data IRIO yang layak 

bertugas 

Formula = (x/y)*100 

X = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data IRIO yang 

layak bertugas 

Y = Peserta pelatihan petugas 

pengolahan data IRIO 

 

Laporan pelatihan petugas 

pengolahan data IRIO 

Persentase 

pengolahan data 

statistik sosial yang 

Persentase pengolahan 

data Sakernas dan 

Susenas yang dikirim ke 

pusat tepat waktu 

Formula = (x/y)*100 

X = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik sosial yang dikirim ke 

pusat tepat waktu 

Laporan monitoring pengolahan 

data serta file backup dan split 

Sakernas dan Susenas yang dikirim 

ke pusat 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

dikirim ke pusat tepat 

waktu 

Y = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik sosial 

 

Persentase 

pengolahan data 

statistik produksi yang 

dikirim ke pusat tepat 

waktu 

Persentase pengolahan 

data statistik produksi 

yang dikirim ke pusat 

tepat waktu 

Formula = (x/y)*100 

X = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik produksi yang dikirim 

ke pusat tepat waktu 

Y = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik produksi 

 

Laporan monitoring pengolahan 

data serta file entri data statistik 

produksi yang dikirim ke pusat 

Persentase 

pengolahan data 

statistik distribusi 

yang dikirim ke pusat 

tepat waktu 

Persentase pengolahan 

data statistik distribusi 

yang dikirim ke pusat 

tepat waktu 

Formula = (x/y)*100 

X = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik distribusi yang dikirim 

ke pusat tepat waktu 

Y = Jumlah hasil pengolahan data 

statistik distribusi 

 

Laporan monitoring pengolahan 

data serta file entri data statistik 

distribusi yang dikirim ke pusat 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

Persentase 

pengolahan data IRIO 

yang dikirim ke pusat 

tepat waktu 

Persentase pengolahan 

data IRIO yang dikirim 

ke pusat tepat waktu 

Formula = (x/y)*100 

X = Jumlah hasil pengolahan data 

IRIO yang dikirim ke pusat tepat 

waktu 

Y = Jumlah hasil pengolahan data 

IRIO 

Laporan monitoring pengolahan 

data serta file entri data IRIO yang 

dikirim ke pusat 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

 

Badan Pusat Statistik  

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala, 

 

 

 

Eko Marsoro 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI JARINGAN DAN RUJUKAN STATISTIK 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan :  Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik 

2 Tugas : a Menyusun program kerja tahunan Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik; 

   b Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan pengembangan sisten Jaringan komunikasi dan diseminasi 

data statistik sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi; 

   c Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan BPS dalam bidang Jaringan dan Rujukan Statistik; 

   d Membantu menyelesaikan permasalahan dalam penggunaan sistem Jaringan komunikasi data dan penerapan teknologi informasi; 

   e Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak 

   f Melakukan penyusunan dan pengembangan sistem pengelolaan dan pemeliharaan data dalam pusat penyimpanan data; 

   g Melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan Jaringan komunikasi data dan memantau penggunaan Jaringan komunikasi data; 

   h Melakukan penyiapan bahan, penyusunan, pemeliharaan data dan peta untuk pemetaan serta kerangka contoh induk termasuk 

datanya untuk keperluan sistem informasi geografis, rancangan dan sensus survei, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 

   i Melakukan penerimaan dan pengelolaan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik dan penyempurnaan format yang 

berkaitan dengan rujukan; 

   j Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data rujukan statistik; 

   k Melakukan kompilasi rancangan teknis survei statistik sektoral instansi pemerintah lain serta membahas dengan satuan organisasi 

terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat;  

   l Membantu kepala BPS Provinsi dalam mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survei statistik 

sektoral bagi instansi lain, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait; 
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   m Melakukan penghimpunan taa cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik; 

   n Melakukan penyusunan pengolahan metadata statistik, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait di lingkungan BPS Provinsi 

   o Membuat prosedur pelayanan serta melakukan pengelolaan meta data statistik 

   p Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik 

   q Menyusun laporan kegiatan Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

   r Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

 

 

No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1 Terlaksananya 

layanan jaringan dan 

rujukan statistik yang 

prima 

Jumlah Laporan 

Pengembangan 

Metodologi Sensus 

dan survei  yang tepat 

waktu 

Tersusunnya laporan 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

survei. 

Pengembangan Metodologi Sensus 

dan survei 

IPDS BPS Provinsi Kalimantan 

Utara 

  Jumlah laporan 

metadata statistik 

yang terbit tepat 

waktu  

Tersusunnya laporan 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

survei. 

Kegiatan yang dilaporkan adalah 

kegiatan penghimpunan metadata 

statistik sektoral dan khusus 

IPDS BPS Provinsi Kalimantan 

Utara 

sirusa.bps.go.id 

sirusa.bps.go.id/entrimetadata 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

  Persentase 

tersedianya 

perlengkapan 

pelaksanaan 

pendataan rujukan 

statistik yang tepat 

waktu 

Tersedianya 

perlengkapan 

pelaksanaan pendataan 

rujukan statistik yang 

tepat waktu 

Diambil dari website Pengolahan 

clustering BS2020 

BPS Kabupaten/Kota 

  Persentase 

Pengolahan data 

Rujukan Statistik yang 

tepat waktu 

Pencapaian Pengolahan 

data Rujukan Statistik 

dari Kabupaten/Kota 

Diambil dari website Pengolahan 

clustering BS2020 

BPS Kabupaten/Kota 

  Persentase 

pemutakhiran data 

MFD dan MBS, 

 

Pencapaian 

pemutakhiran MFD dan 

MBS dari 

Kabupaten/Kota 

Pemutakhiran dilakukan setiap 6 

bulan sekali (semesteran) 

 

 

BPS Kabupaten/Kota 

  Jumlah Peta wilayah 

kerja statistik yang 

diupdate 

Pencapaian Jumlah 

Peta wilayah kerja 

statistik yang diupdate 

Peta Wilkerstat yang diupdate oleh 

BPS Kabupaten/Kota 

BPS Kabupaten/Kota 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

  Jumlah Dokumen 

Updating Peta 

Pencapaian Jumlah 

Dokumen Updating 

Peta 

Jumlah Dokumen Updating Peta 

yang di update oleh BPS 

Kabupaten/Kota 

BPS Kabupaten/Kota 

  Jumlah Peta desa dan 

blok sensus yang 

diupdate 

Pencapaian Jumlah 

Peta desa dan blok 

sensus yang diupdate 

Jumlah Peta desa dan blok sensus 

yang diupdate oleh BPS 

Kabupaten/Kota 

BPS Kabupaten/Kota 

  Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

dasar yang dihimpun 

Tercapainya kegiatan 

penghimpunan 

metadata kegiatan 

statistik dasar. 

Metadata merupakan suatu 

informasi yang secara terstruktur 

mendeskripsikan, menjelaskan, 

menemukan, atau membuat 

informasi yang mudah ditemukan 

kembali, digunakan, hingga 

dikelola. 

sirusa.bps.go.id 

  Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

Tercapainya kegiatan 

penghimpunan 

metadata kegiatan 

statistik sektoral dan 

khusus di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

Metadata merupakan suatu 

informasi yang secara terstruktur 

mendeskripsikan, menjelaskan, 

menemukan, atau membuat 

informasi yang mudah ditemukan 

sirusa.bps.go.id 

sirusa.bps.go.id/entrimetadata 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

kembali, digunakan, hingga 

dikelola. 

 

  Persentase K/L/D/I 

yang mampu 

menyelenggarakan 

statistik sektoral 

secara mandiri sesuai 

NSPK 

Tercapainya K/L/D/I 

yang mampu 

menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK 

Tujuan Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria (NSPK) dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan statistik 

sektoral adalah mewujudkan 

Sistem Statistik Nasional yang 

andal, efektif, dan efisien; 

meningkatkan koordinasi, integrasi, 

dan harmonisasi dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

bidang statistik antara pemerintah 

pusat dan daerah; serta 

menyediakan data statistik sektoral 

yang berkualitas 

 

sirusa.bps.go.id 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

  Persentase K/L/D/I 

yang menyampaikan 

metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

Tercapainya K/L/D/I 

yang menyampaikan 

metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

Metadata sektoral dan khusus 

sesuai standar adalah metadata 

sektoral dan khusus yang sudah 

sesuai dengan struktur baku dan 

format baku metadata yang telah 

ditetapkan BPS. 

Formula: Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral 

dan khusus sesuai standar = 

(Jumlah K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral 

dan khusus / Jumlah K/L/D/I) X 

100% 

Kegiatan penghimpunan metadata 

kegiatan statistik sektoral dan 

khusus 

sirusa.bps.go.id 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik  

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala,  
 

 

Eko Marsoro 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

SEKSI DISEMINASI DAN LAYANAN STATISTIK 

BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

1 Jabatan :  Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik 

2 Tugas : a Menyusun program kerja tahunan Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik; 

   b Membantu melakukan penataan perwajahan, tata letak, jenis huruf, bentuk tabel, bentuk grafik, format, dan nomor publikasi BPS 

Provinsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam pedoman penyusunan publikasi; 

   c Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan BPS dalam bidang diseminasi dan layanan statistik; 

   d Melakukan kompilasi naskah dalam bentuk softcopy menjadi naskah siap cetak sesuai dengan pedoman pembakuan bentuk publikasi; 

   e Melakukan pemantauan dan evaluasi publikasi softcopy dan media cetak yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten/Kota; 

   f Melakukan pemeliharaan direktori hasil kerja BPS dan BPS Provinsi baik dalam bentuk publikasi media cetak, media computer, 

maupun media lainnya; 

   g Melakukan kompilasi produk administrasi dan atau data sekunder yang berkaitan dengan persiapan pemutakhiran direktori; 

   h Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil kegiatan statistik yang dihasilkan; 

   i Melakukan pelayanan permintaan data serta memberikan konsultasi statistik baik dari instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun 

unsur masyarakat lainnya, bekerja sama dengan satuan organisasi; 

   j Melakukan pembinaan kepada produsen data statistik sektoral terkait penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral; 

   k Melakukan penataan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan jasa perpustakaan yang berupa layanan baca, layanan pinjam, 

dan layanan penerangan data statistik kepada pengunjung perpustakaan tercetak atau digital pada Pelayanan Statistik Terpadu;  

   l Melakukan penghimpunan, penyimpanan, serta pemeliharaan buku statistik, laporan berkala, buku pedoman, daftar isian, laporan 

kegiatan statistik, jurnal statistik, makalah statistik, dan dokumentasi semua instrument kegiatan statistik; 

   m Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik; 
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   n Menyusun laporan kegiatan Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu. 

 

 

No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

1 Terlaksananya layanan 

diseminasi statistik 

yang prima 

Jumlah laporan 

diseminasi statistik yang 

terbit tepat waktu 

Jumlah laporan/publikasi 

yang sesuai dengan 

aturan 

Perwajahan, tata letak, jenis huruf, 

bentuk tabel, bentuk gambar, format, 

dan nomor publikasi telah sesuai 

pedoman penyusunan publikasi. 

Publikasi terbit sesuai dengan 

tanggal ARC yang tercantum pada 

website BPS 

portalpublikasi.bps.go.id 

kaltara.bps.go.id 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

pelayanan data BPS 

Kepuasan diukur dengan skala likert 

1 – 10 atas kelengkapan, akurasi, dan 

kemutakhiran data dari Survei 

Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan data 

BPS = (Jumlah responden SKD yang 

merasa puas terhadap pelayanan data 

Survei Kebutuhan Data 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

BPS/ Jumlah seluruh responden 

SKD) X 100% 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

Jumlah pengunjung unik 

(unique visitor yang 

mengakses website BPS 

Jumlah kunjungan yang digunakan 

adalah kunjungan dari pengunjung 

unik (unique visitor) website BPS 

yang diakumulasi dalam waktu 1 

(satu) bulan 

https://noc.bps.go.id/stat-

website/prop/ 

webdash.bps.go.id 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

Jumlah aktivitas layanan 

langsung terhadap 

konsumen 

Jumlah konsumen yang 

melakukan aktivitas 

layanan langsung di PST 

BPS 

Jumlah konsumen yang melakukan 

kunjungan ke PST BPS untuk 

mendapatkan layanan data BPS 

perpustakaan.bps.go.id/admin 

Aplikasi PST Offline 

Buku tamu manual yang 

tersedia di meja resepsionis 

Persentase konsumen 

yang puas terhadap 

akses data BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

akses data BPS 

Kepuasan diukur dengan skala likert 

1 – 10 dari Survei Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase konsumen yang 

puas terhadap akses data BPS = 

(Jumlah responden SKD yang 

merasa puas terhadap akses data 

BPS/ Jumlah seluruh responden 

SKD) X 100% 

Survei Kebutuhan Data 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

Jumlah konsumen yang 

merasa puas terhadap 

sarana dan prasaran 

pelayanan BPS 

Kepuasan diukur dengan skala likert 

1 – 10 dari Survei Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase konsumen yang 

puas terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS = (Jumlah responden 

SKD yang merasa puas terhadap 

sarana dan prasarana pelayanan BPS/ 

Jumlah seluruh responden SKD) X 

100% 

Survei Kebutuhan Data 

Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

Jumlah K/L/D/I yang 

melaksanakan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

K/L/D/I yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan statistik 

adalah K/L/D/I yang telah menerima 

nomor rekomendasi. K/L/D/I yang 

telah menindaklanjuti rekomendasi 

adalah K/L/D/I yang telah 

menyelenggarakan kegiatan statistik 

sektoral sesuai dengan hasil 

rekomendasi yang telah dikeluarkan 

BPS. 

romantic.bps.go.id/webadmin 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

Formula: Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi kegiatan 

statistik = (Jumlah K/L/D/I yang 

telah menindaklanjuti rekomendasi 

adalah K/L/D/I yang telah 

menyelenggarakan kegiatan statistik 

sektoral sesuai dengan hasil 

rekomendasi yang telah dikeluarkan 

BPS / K/L/D/I yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan statistik 

adalah K/L/D/I yang telah menerima 

nomor rekomendasi) X 100% 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

Persentase pengguna 

data yang menggunakan 

data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Jumlah pengguna data 

yang menggunakan data 

BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Kepuasan diukur dengan skala likert 

1 – 10 dari Survei Kebutuhan Data. 

Formula: Persentase pengguna data 

yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional = (Jumlah 

responden SKD yang menggunakan 

data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional / Jumlah 

seluruh responden SKD) X 100% 

Survei Kebutuhan Data 
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No Tujuan 
Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Individu 

Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

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

Jumlah dokumen SKD 

yang dihimpun 

Jumlah pemasukan 

dokumen Survei 

Kebutuhan Data 

Dokumen Survei Kebutuhan data 

yang dihimpun bersumber dari 

berbagai macam metode 

pencacahan. Metode pencacahan 

yang dimaksud meliputi: pencacahan 

secara manual menggunakan 

kuesioner, pencacahan secara online 

melalui online-PST, online-email, 

dan online-link 

Skd.bps.go.id/skd2020 

 

 

Tanjung Selor, Juli 2020 

Badan Pusat Statistik  

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala,  
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