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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah,
Puji syukur ke hadirat Allah  SWT yang telah 
melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya 
sehingga dapat terselesaikannya majalah 
ini. Kami juga mengucapkan banyak terima 
kasih kepada semua anggota tim yang telah 
bekerja keras dalam pembuatan majalah 
seputar statistik dan semua pihak yang telah 
membantu dan mendampingi kami.

Mungkin masih banyak kekurangan dan 
kesalahan dari pembuatan majalah seputar 
statistik ini. Maka dari itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat kami harapkan 
untuk membenahi kekurangan dan kesalahan 
sehingga menjadikannya lebih baik.

Semoga majalah seputar statistik ini dapat 
dipahami bagi siapapun yang membacanya. 
Akhir kata, kami berharap semoga majalah 
seputar statistik ini dapat memberikan manfaat 
maupun inspirasi terhadap pembaca
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Pelatihan Instruktur Daerah 
dalam Rangka Pemutakhiran 
Kerangka Geospasial dan 
Muatan Wilkerstat 2023

Sebelum pelaksanaan Sensus Pertanian 
pada tahun 2023, BPS perlu menyiapkan 
kerangka induk sebagai dasar 
perencanaan dalam pelaksanaan Sensus 
Pertanian 2023 (ST2023). Kerangka induk 
ST2023 meliputi Kerangka induk muatan 
Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) dan 
kerangka geospasial ST2023. Dalam hal 
penyiapan kerangka ini, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menyelenggarakan 
pelatihan Instruktur Daerah pemetaan 
lapangan dalam rangka pemutakhiran 
kerangka geospasial dan muatan 
wilkerstat ST2023

Pelatihan Instruktur Daerah tersebut

diselenggarakan selama 3 (tiga) hari 
efektif mulai tanggal 8 sampai dengan 
10 Februari 2022. Pada pelatihan ini 
bertindak sebagai Instruktur Nasional 
adalah Rifana Yuniar Rahman, SST., 
selaku Penanggung Jawab Subfungsi 
Jaringan dan Rujukan Statistik BPS 
Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini 
diikuti oleh 8 (delapan) peserta dari 
Fungsi IPDS BPS Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Utara yang nantinya akan 
menjadi Instruktur Daerah. Adapun tugas 
Instruktur Daerah selanjutnya yaitu 
memberikan pelatihan kepada petugas 
yang akan bertugas di wilayah masing-
masing.
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Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya 
kegiatan pemutakhiran kerangka 
geospasial dan muatan wilkerstat ST2023 
salah satunya adalah meningkatkan 
kualitas dan kuantitas ketersediaan 
kerangka induk wilayah kerja statistik 
sebagai dasar pelaksanaan lapangan 
ST2023 dan untuk mendapatkan muatan 
wilkerstat pertanian ST2023 yang mutakhir.

Kegiatan pemetaan lapangan 
direncanakan akan dilaksanakan pada 
1-31 Maret 2022. Mari bersama sukseskan 
kegiatan pemetaan lapangan dalam 
rangka pemutakhiran kerangka geospasial 
dan muatan wilayah kerja statistik Sensus 
Pertanian 2023 Provinsi Kalimantan Utara. 
Mencatat Pertanian Indonesia, untuk 
kedaulatan pangan dan kesejahteraan 
petani.
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Focus Group Discussion

FGD 
Pembahasan Data 
Publikasi 
Provinsi Kalimantan 
Utara Dalam Angka 
2022
Publikasi Provinsi Kalimantan Utara Dalam 
Angka 2022 merupakan seri publikasi tahunan 
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 
Utara yang menyajikan capaian dan tantangan 
pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. 
Publikasi yang telah dirilis pada tanggal 
25 Februari 2022 ini menyajikan beragam 
jenis data, baik data statistik dasar yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik, maupun 
data statistik sektoral yang bersumber dari 
Dinas/Instansi/Perusahaan terkait di Provinsi 
Kalimantan Utara. Secara umum, terdapat 
3 jenis sumber data yang digunakan dalam 
penyusunan publikasi ini, yaitu sumber data 
sentralisasi, sumber data desentralisasi, dan 
sumber data interoperabilitas. 

Beragamnya sumber data yang digunakan 
dalam penyusunan Publikasi Provinsi 
Kalimantan Dalam Angka 2022 ini 
memerlukan adanya kolaborasi dan koordinasi 
dari berbagai pihak yang terlibat. Sebagai 
bentuk koordinasi dan kolaborasi akhir 
dengan produsen data dan walidata sebelum 
dirilisnya Publikasi Provinsi Kalimantan Utara 
Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Kalimantan 
Utara menyelenggarakan FGD Pembahasan 
Data Publikasi Provinsi Kalimatan Utara 
Dalam Angka 2022. Kegiatan diselenggarakan 
di Hotel Luminor Tanjung Selor pada 14 
Februari 2022 berlangsung tertib dengan 
mematuhi protokol kesehatan. Peserta 
kegiatan ini yaitu seluruh dinas/instansi/
perusahaan yang berperan sebagai produsen 
data pada Publikasi Provinsi Kalimantan 
Utara, perwakilan Dinas KISP sebagai walidata 
di Provinsi Kalimantan Utara, dan seluruh 
anggota tim Pokja Penyusunan Publikasi 
Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2022.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menyampaikan peran 
BPS Provinsi Kalimantan Utara sebagai 
pembina data di Provinsi Kalimantan Utara 
beserta upaya BPS Provinsi Kalimantan 
Utara dalam memajukan statistik di 
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Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa upaya 
tersebut diantaranya melalui program Desa 
Cantik, Pojok Statistik di Universitas Borneo 
Tarakan, dan pembinaan pendataan UMKM 
yang akan dilaksanakan oleh Disperindagkop 
Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, diskusi dipimpin oleh Dede 
Kurniyawan yang juga sebagai Ketua Pokja 
Penyusunan Publikasi Provinsi Kalimantan 
Utara Dalam Angka 2022 dengan narasumber 
Jufri, S.Hut, Kepala Bidang Statistik Dinas KISP 
dan Yuni Satriyani, SE., MAP yang merupakan 
Penanggung Jawab Fungsi IPDS BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. Dalam pemaparannya, 
Jufri, S.Hut menyampaikan materi mengenai 
kegiatan statistik sektoral di Provinsi 
Kalimantan Utara, melanjutkan paparan 
yang telah disampaikan sebelumnya pada 
saat Rapat Pembahasan Awal Penyusunan 
Publikasi Provinsi Kalimantan Utara Dalam 
Angka 2022. Dalam kesempatan ini juga 
dipaparkan mengenai Portal Sidara Cantik 
yang menjadi ‘one stop’ data statistik sektoral 
di Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, 
Jufri, S.Hut menyampaikan harapannya 
kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di Provinsi Kalimantan Utara agar 
segera melengkapi kebutuhan data untuk 
Publikasi Provinsi Kalimantan Utara Dalam 
Angka 2022 bagi yang belum dan selanjutnya 
mengunggah data di Portal Sidara Cantik 
Kaltara.

Pemaparan selanjutnya oleh Yuni Satriyani, 
SE., MAP, membahas mengenai Indeks 
Pembangunan Statistik (IPS) yang merupakan 
indikator baru yang dihitung oleh BPS 
untuk menilai penyelenggaraan  statistik 
sektoral oleh instansi pemerintah. IPS 
yang akan dihitung ini mencakup lima 
domain utama, yaitu prinsip Satu Data 
Indonesia (SDI), kualitas data, proses

bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem 
statistik. Pemaparan ini juga merupakan 
sosialisasi pertama yang dilakukan BPS 
Provinsi Kalimantan Utara kepada OPD di 
Provinsi Kalimantan Utara. Dengan akan 
dilaksanakannya penilaian IPS pada tahun 
2022 ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu alat dalam membangun perstatistikan 
di Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat 
terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang 
andal, efektif, dan efisien, serta terwujudnya 
Satu Data Indonesia di Provinsi Kalimantan 
Utara.

Rangkaian akhir dari kegiatan FGD Pembahasan 
Data Publikasi Provinsi Kalimantan Utara 
Dalam Angka 2022 ini adalah verifikasi data 
yang dilakukan oleh masing-masing verifikator 
data kepada produsen data yang berasal dari 
dinas/instansi/perusahaan. Kegiatan verifikasi 
dilaksanakan di meja diskusi dimana satu 
verifikator memverifikasi data yang telah 
diberikan oleh 4-5 dinas/instansi/perusahaan. 
Berakhirnya rangkaian kegiatan FGD ini 
diharapkan data yang telah diberikan oleh 
dinas/instansi/perusahaan telah terverifikasi 
kebenarannya sehingga Publikasi Provinsi 
Kalimantan Utara yang dirilis memuat data 
yang lengkap dan akurat.
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Focus Group Discussion

FGD 
 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Salah satu indikator yang dihasilkan 
oleh BPS adalah Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi 
Indonesia bertujuan untuk  mengetahui 
keadaan demokrasi di suatu wilayah. IDI 
menjadi ukuran pembangunan politik 
yang digunakan oleh pemerintah dan 
tertuang di dalam RPJMN 2010-2014, 
2015-2019, serta 2020-2024. IDI pertama 
kali dihitung oleh BPS sejak tahun 2009. 
Indeks Demokrasi dihasilkan hingga 
ke level Provinsi. Meskipun begitu, 
perhitungan Indeks Demokrasi Provinsi 
Kalimantan Utara sendiri baru dilakukan 
sejak tahun 2015. 
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Pengumpulan data Indeks Demokrasi 
Indonesia pada tahun 2021 terdapat 4 sumber 
data, sumber data yang pertama adalah reviu 
koran, yang kedua adalah reviu dokumen 
kebijakan publik, yang ketiga adalah Focus 
Group Discussion (FGD) dan yang keempat 
adalah media online. 

FGD diperlukan untuk menyempurnakan 
kejadian-kejadian maupun dokumen yang 
didapatkan dari reviu koran dan reviu 
dokumen. Tujuan FGD ini adalah untuk 
melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap 
data yang diperoleh dari sumber data yang 
lain. Disamping itu juga mendapatkan 
informasi atau data maupun kejadian yang 
tidak dapat dicakup oleh reviu koran dan reviu 
dokumen, serta untuk memperkaya hasil data 
dengan analisis kontekstual. 

Pada tanggal 3 Februari 2022 lalu, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menyelenggarakan FGD 
dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi 
Indonesia Provinsi Kalimantan Utara tahun 
2021. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen 
masyarakat yang berpartisipasi dalam 
terselenggaranya demokrasi di Provinsi 
Kalimantan Utara, diantaranya yaitu partai 
politik, akademisi, lembaga, dan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara. Akhirnya, semoga 
BPS selalu dapat menghasilkan data-data 
statistik berkualitas untuk Indonesia yang 
lebih maju. 
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Reportase

Tepat pada awal tahun 2022, BPS 
Provinsi Kalimantan Utara kembali 
memilih pegawai teladan periode 
Triwulan IV tahun 2021. Setelah 
menjadi nominasi selama 4 kali 
berturut turut, akhirnya Dodi Raharjo 
(SKF Fungsi Statistik Kependudukan) 
menjadi pegawai teladan pada periode 
tersebut.

Pria yang hobi berenang ini tentunya 
sangat senang dan bangga. Dia bahkan 
tidak menyangka bahwa pekerjaan 
sehari-hari yang ia lakukan di BPS 
berguna untuk berbagai kalangan, baik 
dari pemerintah dalam mengevaluasi 
maupun membuat kebijakan serta 
membawa manfaat bagi dirinya 
sendiri.

Pegawai 
Teladan ala 

DODI 
RAHARJO

Menurut laki-laki kelahiran Sukoharjo, 
7 Februari 1987, ini pertama kalinya ia 
menjadi pegawai teladan di Provinsi 
yang baru berusia 3 tahun tersebut. 
Meskipun begitu, pada saat penugasan 
sebelumnya di BPS Kota Balikpapan, 
ia juga mendapatkan penghargaan 
pegawai teladan. Berkat hal tersebut, 
ia mendapatkan kesempatan untuk 
mengikuti kompetisi Pegawai KSK 
teladan di Tingkat Provinsi Kalimantan 
Timur. 
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yaitu melakukan pekerjaan sebagai 
sebuah amanah dan tanggung jawab. 
Jadi apabila mendapatkan sebuah 
kepercayaan untuk melakukan suatu 
pekerjaan maka lakukanlah dengan 
bersungguh-sungguh. Tentunya dalam 
melakukan suatu pekerjaan tidaklah 
sendirian, melainkan bersama-sama 
dengan orang lain. Menjalin kerjasama 
dan hubungan yang baik dengan rekan 
kerja merupakan yang paling utama. 
Karena bekerja itu yang menilai bukan 
diri pribadi kita, tapi orang lain. 

Singkat ceritanya, ia terpilih menjadi 
perwakilan BPS Provinsi Kalimantan 
Timur untuk menghadiri pengukuhan 
sebagai KSK Teladan dari seluruh 
Provinsi di Indonesia pada saat 
peringatan Hari Kemerdekaan RI di 
Jakarta. 

Padahal, selama ini tidak ada persiapan 
khusus untuk mendapatkan atau 
memperoleh apresiasi, baik sebagai 
pegawai teladan maupun sebuah 
promosi jabatan. Prinsip yang dipegang 
teguh oleh Ayah beranak satu ini,
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Pelantikan Pejabat

Kamis (17/03/2022), bertempat 
di Ruang Pertemuan BPS Provinsi 
Kalimantan Utara telah dilaksanakan 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 
Jabatan Pejabat Administrator dan 
Pejabat Fungsional di lingkungan 
BPS Provinsi Kalimantan Utara. Tina 
Wahyufitri, S.Si., M.Si. selaku Kepala 
BPS Provinsi Kalimantan Utara resmi 
melantik Edwin Triyoga, SST, SE, M.Si. 
sebagai Kepala BPS Kota Tarakan, 
Provinsi Kalimantan Utara dan

Wafiqah Ummuzahra, S.Tr.Stat. 
sebagai Statistisi Ahli Pertama. Dalam 
sambutannya, Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara, Tina Wahyufitri, S.Si., 
M.Si. menyampaikan, “ Kota Tarakan 
memiliki tantangan yang kompleks 
karena merupakan pintu gerbang 
dan pusat transit perdagangan antar 
pulau. Jadikan pengalaman dalam 
jabatan sebelumnya sebagai sarana 
mengembangkan BPS Kota Tarakan 
yang lebih baik ke depan. “

Administrator dan Fungsional
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Selamat kepada pejabat yang telah dilantik. 
Selamat menjalankan amanah dan tugas dengan sebaik-baiknya 

sehingga dapat terus berkarya untuk mewujudkan BPS berkelas dun-
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Rekonsiliasi

Rekonsiliasi SAI dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Tahunan 2021

Demi mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Governance), 
pertanggungajawaban laporan keuangan 
negara harus disusun secara akuntabel 
dan andal. BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menggelar acara Rekonsiliasi SAI dan 
Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 
2021 selama 2 hari efektif mulai tanggal 24 
– 25 Januari 2022 di Swiss-BelHotel, Tarakan. 
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kasubbag 
Umum, Operator SAIBA, dan Operator SIMAK-
BMN BPS se-Kalimantan Utara.  Dalam 
kegiatan ini turut mengundang narasumber 
dari DJPb Provinsi Kalimantan Utara, KPKNL 
Kota Tarakan, dan Biro Keuangan BPS RI.

Adityo Mahardiko selaku narasumber 
dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 
Utara menyampaikan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 mengenai 
Standar Biaya Masukan sebagai pedoman 
pelaksanaan anggaran pada tahun 2022. 
Dalam paparannya, Adityo Mahardiko 
menerangkan bahwa terdapat penyempurnaan 
norma pada aturan pemberian honorarium 
seperti honorarium penanggungjawab 
pengelola keuangan, honorarium pengelola 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan 
honorarium narasumber. Selain itu juga, 
terdapat perubahan redaksional pada 
aturan penetapan satuan biaya seperti 
biaya paket data dan komunikasi, biaya 
pengadaan pakaian dinas, dan biaya tiket 
pesawat perjalanan dinas pulang pergi. Pada 
kesempatan yang sama, Bayu Saputra Surya 
Wardhana selaku narasumber dari KPKNL Kota 
Tarakan menyampaikan current issue seputar 
permasalahan Barang Milik Negara seperti
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kapitalisasi BMN, normalisasi BMN, temuan 
BPK, dan update aplikasi SIMAK-BMN. 

Penyusunan LK Tahunan 2021, diawali 
dengan paparan oleh pendamping dari 
Biro Keuangan BPS Republik Indonesia, 
Ratih Ira Puspita. Pada kesempatan ini 
Ratih Ira Puspita menyampaikan kiat-kiat 
langkah penyusunan Laporan Keuangan 
agar tecipta Laporan Keuangan yang valid, 
akuntabel, dan komprehensif. Laporan 
keuangan yang akuntabel merupakan hal 
penting yang harus disajikan dalam rangka 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
anggaran yang telah diberikan. Pada hari 
selanjutnya (25/01) Ratih Ira Puspita 
melakukan evaluasi terhadap e-CaLK yang 
telah dibuat oleh masing-masing Penyusun 
Laporan Keuangan BPS se-Kalimantan Utara. 
e-CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) 
sendiri menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau analisis atas nilai-nilai 
dari pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA),  

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Pengungkapan 
Penting Lainnya. e-CaLK juga menyajikan 
Lampiran Laporan Keuangan sebanyak 21 
(dua puluh satu) rincian, salah satunya yaitu 
Laporan BMN (LBMN) yang disusun oleh 
Operator BMN. LBMN ini menjadi salah 
satu dokumen penting untuk menganalisis 
Laporan Keuangan, sehingga LK dan LBMN 
menjadi hal yang tidak terpisahkan. 

Pada akhir acara, Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si. 
selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menyatakan dengan diselenggarakannya 
acara ini, besar harapan laporan keuangan 
yang telah disusun oleh masing-masing 
Operator SAIBA BPS se-Kalimantan Utara 
dapat memberikan gambaran yang sesuai 
dengan kondisi kantor yang sesungguhnya, 
juga dalam rangka pertanggungjawaban atas 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang akuntabel.
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Rekonsiliasi Serentak Daerah 
(Konserda) 

PDRB Kabupaten/Kota se-Kaltara 
Tahun 2019-2021

Rekonsiliasi

Tanjung Selor, 10 Februari 2022– 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan salah satu 
indikator makro yang dihasilkan BPS. 
Data PDRB dapat menggambarkan 
kondisi perekonomian suatu daerah 
sehingga data ini dapat menjadi 
rujukan dalam penyusunan kebijakan 
daerah. Kualitas data perlu dijaga agar 
kebijakan yang diambil juga tepat. 
Terdapat 6 dimensi data berkualitas, 
yakni : relevance (relevansi), accuracy 
(akurasi), timeliness (aktualitas) & 
punctuality (tepat waktu), accessibility 
(aksesibilitas), coherence (koherensi) 
& comparability (keterbandingan), dan 
interpretability (interpretabilitas).
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Rekonsiliasi kali ini dilakukan secara 
terintegrasi selama empat hari pada 
9-12 Februari 2022. Kegiatan diawali 
dengan rekonsiliasi data PDRB 
menurut lapangan usaha, dilanjutkan 
data PDRB menurut pengeluaran. 
Acara diselenggarakan secara virtual 
dengan diikuti seluruh tim neraca 
wilayah dan analisis statistik di 
BPS Provinsi maupun kabupaten/
kota wilayah Kalimantan Utara.  
Hadir sebagai narasumber sekaligus

pendamping, Ibu Diana Bhakti, 
Subkoordinator Fungsi Neraca Bank, 
Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan 
Jasa Lainnya BPS RI.

Diharapkan data yang dihasilkan 
setelah proses rekonsiliasi semakin 
akurat dan comparable sehingga 
kebijakan yang diambil berdasarkan 
data PDRB nantinya juga akurat dan 
tepat sasaran.
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BPS Kalimantan Utara Hadiri 
Rapat Kerja Komisi II 

DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Rapat Kerja

Tanjung Selor 16 Februari 2022. Sesuai 
dengan arahan kepala BPS bahwa BPS 
harus bisa menjadi decision support 
dalam evaluasi dan perencanaan 
pembangunan daerah, maka sebagai 
wujud implementasinya pada hari 
Rabu (16/02) BPS Provinsi Kalimantan 
Utara menghadiri rapat kerja Komisi 
II DPRD Provinsi Kalimantan Utara 
yang dilaksanakan secara tatap muka 
di hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan. 
Adapun rapat kerja ini membahas 
tiga agenda, yakni : Capaian Indikator 
Makro Ekonomi Kalimantan Utara, 
Perekonomian Regional Kalimantan 
Utara menurut Lapangan Usaha, dan 
Analisis Perekonomian Regional untuk 
Pengambilan Kebijakan Regulasi.
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Kota Tarakan Biro Perekonomian, 
serta serta Bappeda-Litbang Provinsi 
Kalimantan Utara.

Pada kesempatan ini, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara juga menyampaikan 
bahwa BPS sedang melaksanakan 
Survei Perilaku Masyarakat pada 
Masa Pandemi Covid-19 periode 16 
hingga 25 Februari 2022. Kemudian 
BPS Provinsi Kalimantan Utara juga 
memohon kepada Pemerintah Daerah 
untuk mendukung pelaksanaan 
Program Desa Cantik dan Pojok 
Statistik  serta pelaksanaan Sensus 
Penduduk 2020 Lanjutan yang 
akan berlangsung tahun 2022 ini. 

Hadir dalam rapat kerja ini, kepala 
BPS Provinsi Kalimantan Utara, Tina 
Wahyufitri S.Si, M. Si , dan Statistisi 
Ahli Madya Koordinator Fungsi 
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 
BPS Provinsi Kalimantan Utara 
(Trino Junaidi, SE). Pada rapat kerja 
ini BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menyampaikan kegiatan pembinaan 
statistik, mulai dari Program Desa 
Cantik hingga Pojok Statistik, serta 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 
Kalimantan Utara pada Triwulan IV-
2021. Selain itu, hadir pula Kepala 
Kantor Bank Indonesia Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Utara, Kepala 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian 
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
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Kunjungan Kerja Komisi III DPRD 
Kabupaten Berau ke BPS Provinsi 
Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 21 Januari 2022 – 
Salah satu agenda dari tujuh arah 
perubahan Badan Pusat Statistik (BPS) 
periode 2021-2024 adalah penguatan 
pembinaan statistik sektoral. Bentuk 
implementasi dari arah perubahan ini 
salah satunya dalam bentuk kunjungan 
anggota Komisi III DPRD Kabupaten 
Berau ke BPS Provinsi Kalimantan 
Utara. Kunjungan pada Hari Jumat 
(21/01) tersebut bertujuan untuk 
melakukan konsultasi/koordinasi 
mengenai tata cara pengukuran/
penghitungan angka inflasi dan andil 
komoditas sembako terhadap angka 
inflasi di Kalimantan Utara.
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dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan 
Utara, Provinsi Kalimantan Utara 
(gabungan Kota Tarakan dan Kota 
Tanjung Selor) pada Bulan Desember 
2021 mengalami inflasi sebesar 0,98 
persen, dimana komoditas Makanan, 
Minuman, dan Tembakau memiliki 
andil yang paling dominan terhadap 
angka inflasi tersebut, yaitu sebesar 
0,71 persen.

Dengan adanya pertemuan ini, 
BPS selaku penyedia data pokok 
di Indonesia berharap dapat 
terlaksananya kerjasama yang lebih 
baik lagi dengan K/D/L/I lain yang 
terkait, guna bahu membahu dalam 
membuat kebijakan-kebijakan 
yang terbaik dan akuntabel dalam 
pengendalian inflasi.

Dalam pertemuan ini Koordinator 
Fungsi Statistik Distribusi Provinsi 
Kalimantan Utara, Ibu Panca Oktianti, 
M.M., menyampaikan secara garis 
besar terkait tata cara penghitungan 
inflasi serta survei-survei yang sedang 
dan telah dilaksanakan oleh BPS di 
seluruh Indonesia, khususnya BPS 
Kalimantan Utara, yang memiliki 
andil terhadap penghitungan inflasi. 
Terdapat 11 Komoditas Konsumsi yang 
diperhitungkan di dalam angka Inflasi 
setiap bulannya. Komoditas Makanan, 
Minuman, dan Tembakau umumnya 
menjadi komoditas konsumsi yang 
memberikan andil tertinggi pada 
inflasi di Provinsi Kalimantan Utara 
pada tahun 2021.

Berdasarkan data terakhir yang
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Rapat Koordinasi dan 
Pembinaan Statistik Sektoral 
Kegiatan PL-KUMKM dengan 
Disperindagkop 
Provinsi Kalimantan Utara

Rakor

Sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia serta arahan dari 
Deputi Bidang Statistik Distribusi 
dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) 
sebagai pembina data statistik 
sektoral turut berperan aktif dalam 
pembangunan basis data tunggal 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (KUMKM) bersama dengan 
dinas terkait. Beberapa kolaborasi 
yang dilakukan  antara lain : sharing

knowledge terkait strategi dan 
manajemen lapangan, penetapan 
standar data variabel kuesioner, 
rekomendasi metodologi dan sistem 
basis data, prosedur rekrutmen 
petugas lapangan, sosialisasi kegiatan, 
serta training of trainer (ToT). 

Pada 23 Maret 2022, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menyelenggarakan 
Rapat Koordinasi dan Sharing 
Knowledge Pembinaan Statistik



25Majalah Seputar Statistik

Pendataan KUMKM merupakan momen 
krusial untuk memperoleh basis data 
esensial sebagai referensi dalam 
membangun sistem registrasi KUMKM 
di Indonesia. Kegiatan pendataan PL-
KUMKM di Provinsi Kalimantan Utara 
dilakukan di Kabupaten Bulungan 
dan Kota Tarakan. Kegiatan ini akan 
dilaksanakan secara bertahap mulai 
tahun 2022–2024. Pendataan tahun 
2022 akan dimulai dari April hingga 
Oktober 2022. Pada pendataan PL-
KUMKM tahun 2022 ini, kegiatan 
pendataan berfokus pada sektor usaha 
KUMKM non-pertanian dan KUMKM 
menetap/permanen, termasuk juga 
usaha yang dijalankan secara online 
(online shop). Usaha KUMKM sektor 
pertanian dan KUMKM tidak permanen 
akan didata pada tahun selanjutnya.

Sektoral Tematik KUMKM 2022 antara 
BPS Provinsi Kalimantan Utara dengan 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) 
Provinsi Kalimantan Utara di ruang 
pertemuan BPS Provinsi Kalimantan 
Utara. Pertemuan ini merupakan 
rapat koordinasi kedua selama masa 
persiapan pendataan PL-KUMKM 
di Provinsi Kalimantan Utara. Pada 
pertemuan ini, BPS menyampaikan 
sharing knowledge terkait strategi 
pendataan dan manajemen lapangan 
kegiatan statistik yang dipaparkan 
oleh Ibu Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si., 
selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan 
Utara. Kegiatan ini merupakan 
salah satu bentuk dukungan BPS 
dalam memberikan dukungan teknis 
sebagaimana dimaksud dalam MoU 
BPS dan Kementerian KUMKM. 
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Fokus Spektra

Badan Pusat Statistik Provinsi bersama 
dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan se-Kalimantan Utara mengada-
kan rapat evaluasi tanaman pangan dan 
hortikultura tahun 2021-2022 serta so-
sialisasi Sensus Pertanian 2023 secara 
virtual pada 30 Maret 2022. Rapat ini 
dihadiri oleh Koordinator Fungsi Statis-
tik Produksi BPS se-Kalimantan Utara 
beserta tim, Kepala Bidang Tanaman 
Pangan dan Hortikultura DPKP Kaliman-
tan Utara, dan Kepala Seksi Tanaman 
Pangan DPKP se-Kalimantan Utara. 

Rapat Evaluasi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura serta Sosialisasi Sensus 
Pertanian 2023 dengan DPKP  
se-Kalimantan Utara

Rapat ini diawali dengan paparan oleh Vivi Azwar, SP, 
M.Si selaku KF Statistik Produksi BPS Kalimantan Utara. 
Paparan yang ditampilkan diawali dengan pembaha-
san mengenai luas panen dan produksi padi 2021 yang 
telah dirilis pada awal bulan Maret 2022. Luas panen 
di Kalimantan Utara tahun 2021 sekitar 8,88 ribu hek-
tar (turun 10,14%), sementara produksi padi tahun 
2021 sekitar 29,97 ribu ton (turun 10,74%). Untuk luas 
panen palawija, angka sementara yang didapatkan dari 
SP-Palawija rata-rata mengalami kenaikan, kecuali ubi 
kayu yang turun 1,73%. Untuk data hortikultura, ang-
ka sudah ditetapkan oleh BPS Pusat dan Kementerian 
Pertanian. Namun, kualitas data hortikultura ini perlu 
ditingkatkan agar kewajaran dan konsistensi data men-
jadi lebih baik.
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Rapat Evaluasi Tanaman Pangan dan 
Hortikultura serta Sosialisasi Sensus 
Pertanian 2023 dengan DPKP  
se-Kalimantan Utara

Tidak lupa, dalam kesempatan ini, diperkenalkan salam ST2023 yang menjadi ikon ST2023. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan 
koordinasi, kolaborasi, serta dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi lebih baik.

Pada rapat ini juga dilakukan sosialisasi Sensus Pertanian 2023 (ST2023). ST2023 bertujuan un-
tuk menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Output 
ST2023 adalah data pokok pertanian nasional dilengkapi data yang dapat menjawab isu strategis 
pada sektor pertanian, indikator SDGs pertanian, small scale food producer, dan geospasial statis-
tik pertanian. Kegiatan ST2023 sudah dimulai pada bulan Maret ini dengan diawali pemutakhiran 
wilayah kerja statistik. Selain itu, juga dilakukan updating direktori perusahaan pertanian serta unit 
usaha lainnya.
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DATA BENUANTA
Portal Satu Data
Kabupaten Bulungan

BPS KABUPATEN BULUNGAN

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah 
untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar 
instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, 
interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. 
Penerapan Satu Data Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 
pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mendukung terlaksananya SDI, 
peran maupun ikut serta para penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun 
daerah sangat penting. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Bulungan sebagai pembina data statistik 
di wilayah Kabupaten Bulungan berperan 
untuk memberikan rekomendasi dalam 
proses perencanaan penumpulan data dan 
melakukan pembinaan penyelenggaraan 
SDI di tingkat daerah. Oleh karena itu, BPS 
Kabupaten Bulungan menciptakan suatu 
inovasi untuk akselerasi implementasi 
satu data dan optimalisasi pengumpulan 
data sektoral di Kabupaten Bulungan yang 
disebut Data Benuanta.

Data Benuanta merupakan suatu sistem 
pengumpulan dan berbagi data sektoral 
untuk OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, 
dan Swasta di Kabupaten Bulungan. 
Adanya Data Benuanta ini menjawab 
tantangan Satu Data Indonesia untuk 
menciptakan sistem tata kelola data yang 
mudah diakses oleh pemerintah sebagai 
dasar dalam pengambilan kebijakan. Oleh 
karena itu, BPS Bulungan mengadakan 
sosialisasi Portal Data Benuanta yang 
diselenggarakan pada 20 Januari lalu. 
Acara ini dibuka oleh Kepala Bappeda 
& Litbang Kabupaten Bulungan sebagai 
walidata dan dihadiri  oleh perwakilan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN/
BUMD, dan instansi vertikal di Kabupaten 
Bulungan. Sosialisasi ini bertujuan 
untuk memperkenalkan Portal Data 
Benuanta sebagai media pengumpulan 
data statistik sektoral untuk terwujudnya 
Satu Data Kabupaten Bulungan.

Sejauh ini, Portal Data Benuanta sangat 
bermanfaat, terutama bagi BPS Bulungan 
dalam pengumpulan data statistik sektoral 
untuk penyusunan publikasi Kabupaten 
Bulungan Dalam Angka (DDA) Tahun 2022. 
Portal Data Benuanta merupakan sebuah 
solusi dalam keterbatasan mobilitas yang 
diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 
sehingga permintaan data ke instansi 
pun dapat dilakukan secara mobile. Tak 
hanya untuk BPS, Portal Data Benuanta 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
para stakeholder akan pentingnya data 
dalam pengambilan kebijakan dan Portal 
Data Benuanta dapat berfungsi maksimal 
dalam pengumpulan data statistik 
sektoral sehingga dapat mengoptimalkan 
implementasi Satu Data Indonesia di 
daerah.
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BPS KABUPATEN TANA TIDUNG

Pemutakhiran Kerangka 
Geospasial dan Muatan 
Wilayah Kerja Statistik 
ST2023 di Kabupaten 
Tana Tidung
Serangkaian kegiatan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial dan 
muatan wilayah kerja statistik ST2023 atau yang lebih akrab dikenal 
dengan sebutan pemetaan di BPS Kabupaten Tana Tidung pada Maret 
kemarin telah usai dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemetaan menjadi 
tanda akan dimulainya kegiatan besar BPS yakni kegiatan sensus yang 
dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan pemetaan kali ini bertujuan 
untuk mempersiapkan kegiatan Sensus Pertanian pada 2023 mendatang. 
Kegiatan pemutakhiran kerangka induk dilakukan sebagai dasar 
perencanaan ST2023. Kerangka induk yang dibangun tidak hanya pada 
muatan wilayah kerja statistik (wilkerstat), tetapi juga tekait penyusunan 
kerangka geospasial lahan pertanian.

Rangkaian kegiatan lapangan pemutakhiran 
wilkerstat terdiri dari pemutakhiran peta SLS, 
pemutakhiran muatan SLS dan BS, geotagging 
batas SLS/non SLS yang mengalami 
perubahan batas dan geotagging di dalam 
semua wilayah SLS/non SLS.

Dibandingkan kabupaten lain di Provinsi 
Kalimantan Utara, luas wilayah di Kabupaten 
Tana Tidung merupakan yang terkecil. 
Walaupun demikian, kondisi geografis dan 
akses jalan yang dihadapi pemeta pada saat 
di lapangan memiliki tantangan tersendiri. 
Beberapa akses ke wilayah blok sensus hanya 
dapat dilalui menggunakan transportasi 
sungai. Namun, hal ini tidak menyurutkan 
semangat para pemeta untuk melakukan 
tanggung jawab pekerjaannya. Kegiatan 
pemetaan di Kabupaten Tana Tidung ini 
mencakup 290 blok sensus dengan jumlah  
petugas terdiri dari 19 pemeta dan 5 
pengawas.
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Setelah rangkaian kegiatan lapangan pemeta-
an selesai dilaksanakan, BPS kabupaten akan 
mempersiapkan kegiatan pengolahan pada 
Mei–Desember 2022. Pelatihan inda pengolah-
an pemetaan sendiri telah selesai dilaksanakan 
pada tanggal 11-14 April 2022 di Tanjung Sel-
or. Hasil dari seluruh kegiatan ini adalah tercip-
tanya kerangka geospasial dan kerangka mua-
tan wilkerstat yang mutakhir.

Dari total 290 blok sensus yang dilakukan 
pemutakhiran kerangka geospasial dan mua-
tan wilkerstat, sebagian terdiri dari wilayah 
Non-SLS, seperti tambak, perusahaan sawit, 
dan perusahaan batu bara. Sebelum melaku-
kan geotagging di wilayah Non-SLS, penga-
was dan pemeta melakukan izin ke aparat 
desa dan pengurus SLS setempat. Namun, 
tidak semua berjalan lancar. Terdapat peru-
sahaan yaitu perusahaan sawit, PT TUM di 
wilayah Desa Sepala Dalung, Kecamatan Se-
sayap Hilir yang belum dapat memberikan 
izin masuk pada Maret dan baru dapat mem-
berikan izin pada Mei nanti sehingga terpak-
sa melakukan penggantian sampel tutupan 
lahan. Walaupun demikian, secara keseluru-
han, kegiatan pemetaan, baik di wilayah SLS 
maupun wilayah Non-SLS, berjalan lancar. 
Perusahaan menyambut kedatangan petugas 
pemetaan dengan baik. Bahkan, mereka mem-
berikan fasilitas antar jemput kepada petugas 
ke tempat titik geotagging.
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BPS KOTA TARAKAN

A Brand New Day, 
Selamat Datang 
Pemimpin Baru!

Meski sudah akrab dan lumrah terhadap berbagai pergantian, baik mutasi maupun pro-
mosi jabatan, kabar akan kedatangan pimpinan baru tetap mampu menarik atensi keluar-
ga besar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan. Setelah lima bulan terasa lengang, kini 
ruangan kepala BPS Kota Tarakan kembali bertuan, diduduki pemimpin baru.

Tujuh belas tahun mengabdi pada BPS, 
dimulai dari ujung timur Indonesia sebagai 
staf di Kabupaten Fakfak, pada tahun 2022 
ini Edwin Triyoga, SST., S.E., M.Si. berlabuh 
di Tarakan, yaitu sebagai Kepala BPS Kota 
Tarakan. Beliau resmi dilantik oleh Tina 
Wahyufitri, S.Si., M.Si. (Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara) pada Kamis, 17 Maret 
2022 di kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Utara, Tanjung Selor. 

Sebelumnya, selama tahun 2020 sam-
pai dengan awal 2022, beliau merupa-
kan pejabat fungsional Perencana Ahli 
Madya Biro Perencanaan BPS RI, yang juga 
mendapat penugasan sebagai pengelo-
la anggaran (sebagai pejabat pengadaan 
barang dan jasa serta pejabat pembuat 
komitmen). Berbagai pendidikan dan pela-
tihan pernah beliau ikuti, seperti pelatihan 
Business Process Mapping dan Key Perfor-
mance Indicators.
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Edwin Triyoga, yang lahir pada 4 November 
1981, menghabiskan masa kecil hingga rema-
janya di Surabaya, sebelum akhirnya merantau 
ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan D-IV 
di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lulus pada 
tahun 2004. Lalu, penggemar travelling dan 
otomotif ini mendapatkan kesempatan untuk 
menimba ilmu kembali pada jenjang S-1 dan 
S-2 di  Institut Pertanian Bogor dengan men-
gambil program studi ilmu ekonomi. Beliau 
berhasil menyelesaikan studi pascasarjanan-
ya pada tahun 2014 ketika menjabat sebagai 
Kasubbag Bina Program BPS Provinsi Papua 
Barat.

Do more of 
what makes 
you happy

Menghadapi babak baru sebagai Kepala BPS 
Kota Tarakan, tersemat harapan untuk BPS 
Kota Tarakan. Edwin berharap BPS Kota Tara-
kan dapat menjadi leader dalam penyediakan 
data statistik berkualitas, pembinaan statistik 
sektoral, memberikan layanan prima, dan sum-
ber daya ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi 
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Tak lupa, beliau menyampaikan sebuah motto 
untuk menghargai setiap momen dalam hidup 
dengan do more of what makes you happy.

““
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BPS Kabupaten Nunukan

Pemutakhiran Kerangka 
Geospasial dan Muatan 
Wilkerstat ST2023
Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nu-
nukan melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geo-
spasial dan Muatan Wilkerstat ST2023. Kegiatan ini sebel-
umnya lebih familiar disebut dengan kegiatan pemetaan. 
Kegiatan pemetaan sendiri umumnya dilakukan setahun se-
belum dilaksanakannya kegiatan besar BPS yaitu sensus, baik 
sensus penduduk, sensus pertanian, maupun sensus ekonomi. 
Latar belakang dari kegiatan ini adalah menyusun kerangka 
induk sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan Sensus 
Pertanian 2023 (ST2023). Kerangka induk ST2023 terdiri dari 
kerangak induk muatan wikerstat dan kerangka geospasial.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan 
kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023 yang 
mutakhir, mengembangkan statistical spatial framework 
sebagai jembatan integrasi informasi statistik dan geospa-
sial, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan 
kerangka induk wilayah kerja statistik sebagai dasar pelak-
saan lapangan ST2023. Dengan adanya kegiatan ini diharap-
kan BPS akan mendapatkan kerangka geospasial dan muatan 
wilkerstat pertanian ST2023 yang mutakhir untuk kegiatan 
ST2023 serta data dasar penghitugan volume ST2023.

Rangkaian kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial Dan 
Muatan Wilkerstat ST2023 di Kabupaten Nunukan ditandai 
dengan dibukanya Pelatihan Petugas Pemutakhiran Kerang-
ka Geospasial Dan Muatan Wilkerstat ST2023 oleh Bapak 
Agung Nugroho selaku Kepala BPS Kabupaten Nunukan 
pada Rabu, 23 Februari 2022 di Aula Hotel Neo Fortune. 
Pelatihan petugas terbagi menjadi tiga gelombang yang 
masing-masing dilaksanakan selama dua hari. Gelombang 
pertama dilaksanakan pada 23 - 24 Februari 2022, dilanjut-
kan dengan gelombang kedua pada 25 – 26 Februari 2022 
di Aula Hotel Neo Fortune. Sementara itu, pelatihan gelom-
bang ketiga dilaksanakan di tempat yang berbeda dari ge-
lombang sebelumnya, yaitu di Krayan. Pelaksanaan pelati-
han di Krayan ditujukan untuk menghemat biaya, mengingat 
biaya akomodasi dan transportasi dari Krayan ke Nunukan 
yang begitu mahal.
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Total petugas yang terlibat pada kegiatan 
Pemutakhiran Kerangka Geospasial Dan Mua-
tan Wilkerstat ST2023 sebanyak 72 orang, 
terdiri dari 59 pemeta dan 13 pengawas 
yang tesebar di 21 kecamatan di Kabupaten 
Nunukan. Para petugas mendapat wejangan 
dari Kepala BPS Kabupaten Nunukan agar 
melaksanakan tugas dengan sungguh-sung-
guh dan penuh tanggung-jawab, mengingat 
pentingnya hasil dari kegiatan ini. Beliau 
menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini 
akan menjadi penuntun bagi petugas Sen-
sus Pertanian 2023 mendatang. Oleh karena 
itu, petugas diharapkan melaksanakan tu-
gas dengan baik dan benar sesuai SOP agar 
menghasilkan data seakurat mungkin.

Kegiatan lapangan dilaksanakan selama bulan Maret, yaitu dari 1 hingga 31 
Maret 2022. Ada begitu banyak cerita dari petugas selama pelaksanaan lapa-
ngan ini. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang beragam memberikan 
tantangan tersendiri pada masing-masing petugas. Tak sedikit dari petugas 
harus mengunjungi medan yang sangat menantang untuk mengambil titik 
koordinat tutupan lahan. Ada yang harus turun memasuki rawa sampai me-
nenggelamkan badan setinggi dada. Ada yang harus memasuki hutan belan-
tara yang sinyal HP pun tidak tersedia. Ada yang harus sampai mendaki bukit 
melewati kebun sawit yang seperti tak ada batasnya. Ada pula yang harus 
melewati sungai-sungai demi satu titik koordinat saja. Semuanya mereka 
lewati demi menjaga kualitas data. Selain itu, tak jarang juga petugas harus 
melakoni diskusi yang alot dengan pemerintah desa/kelurahan dan ketua 
SLS terkait batas-batas wilayah meraka.

Setelah kegiatan lapangan selesai, kegiatan berikutnya adalah pengolahan 
yang akan dilakukan oleh tim pengolah dari BPS Kabupaten Nunukan. Pen-
golahan lebih lanjut akan dilakukan oleh BPS Pusat dengan memanfaatkan 
citra satelit yang selanjutnya diproses menggunakan mechine learning. Den-
gan menggunakan mechine learning ini akan didapatkan hasil berupa peta 
potensi lahan pertanian seluruh indonesia.
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BPS Kabupaten Malinau

Mudahnya
Memetakan
Malinau

Kegiatan pemetaan selalu mengalami 
pengembangan dari waktu ke waktu, dimulai 
dari model konvensional dengan membawa 
peta kesana kemari hingga menggunakan 
gadget yang terintegrasi dengan satelite. 
Hal tersebut demi meningkatkan kualitas 
peta wilayah kerja statistik yang dihasilkan 
demi menunjang kegiatan survei yang akan 
datang. Dengan pengembangan ini, tentu 
saja akan memudahkan pelaksanaan ke-
giatan yang awalnya ribet menjadi simpel 
karena petugas hanya perlu foto di titik-titik 
yang sudah ditentukan kemudian mengirim-
nya melalui internet. Seperti itulah teorinya.

Di Kabupaten Malinau, kegiatan pemeta-
an memiliki tantangan tersendiri dalam 
pelaksanaanya, mengingat Kabupaten Ma-
linau merupakan wilayah dengan kesulitan 
geografis yang sangat bervariasi. Dari 15 
kecamatan yang ada di wilayah ini, 11 di-
antaranya dapat diklasifikasikan menjadi 
wilayah sulit. Tidak hanya dari geografisnya, 
fasilitas jaringan yang datang dan pergi be-
gitu saja sudah seperti rekan yang tak ter-
gantikan. Faktor cuaca yang tidak menentu 
menjadi pelengkap keseruan petugas kami

Pemutakhiran wilkerstat ST2023 atau lebih sering disebut sebagai pemetaan merupakan 
survei Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menghasilkan peta wilkerstat yang berkualitas. 
Di sisi lain, kegiatan ini juga memiliki peran tambahan untuk membantu dalam mengkla-
sifikasi peta lahan pertanian agar tercipta statistik pertanian yang lebih efektif. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan mengunjungi seluruh desa di penjuru Indonesia pada tanggal 1 
hingga 31 Maret 2022. 
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untuk menembus wilayah-wilayah terdalam 
seraya mendekatkan diri dengan Sang Pen-
cipta. Berjalan kaki menembus dan berma-
lam di hutan bukan hal aneh lagi bila bicara 
soal Malinau. 

Dari sisi teknis kegiatan, penerapan aplikasi 
masih sulit terpenuhi karena ketergantun-
gannya pada perangkat dengan spesifikasi 
yang lumayan tinggi serta ketersediaan jar-
ingan yang ada di wilayah ini. Alhasil, pener-
apan aplikasi yang futuristik ini belum bisa 
diterapkan di seluruh wilayah Malinau, bah-
kan setengah wilayah pun belum bisa dicov-
er dengan aplikasi yang ada.

Perencanaan yang matang menjadi kunci dalam keberhasilan kegiatan ini di wilayah Malinau. 
Salah satunya adalah mengkolaborasikan kegiatan pemetaan dengan Survei Sosial Ekonomi Na-
sional yang pelaksanaannya pada waktu hampir bersamaan. Petugas dengan penguasaan wilayah 
yang tinggi juga menjadi faktor penting yang membuat pelaksanaan kegiatan pemetaan ini lancar. 
Akan tetapi, rencana hanyalah rencana, realita yang berbeda selalu menjadi kejutan yang menarik 
untuk dilampaui.
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 Penghargaan

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara terpilih sebagai Satuan Kerja den-
gan Pelaporan Keuangan TERBAIK PERINGKAT PERTAMA atas Laporan Keuangan 
Tingkat UAKPA (Unaudited) Tahun Anggaran 2021.
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Badan Pusat Statistik Provinsi 
Kalimantan Utara memperoleh 
Penghargaan atas Prestasinya 
sebagai PERINGKAT 1 Capaian 
Output Tertinggi Tahun 2021.
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Pojok Galeri

Pelatihan Inda Long Form SP2020

Pelatihan

Pelatihan Inda Survei Angkatan Kerja Nasinal (SAKENAS) 
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Pelatihan Inda WILKERSTAT 2022

Pelatihan Updating Penyedia Jasa Pariwisata

Coffe Morning Aplikasi SIMITRA
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Pojok Galeri

PENGUKUHAN AGEN STATISTIK

Pojok Statistik
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Edukasi Statistik Data Perekonomian dalam Pembangunan Daerah dan Nasional

Konsultasi statistik
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Pojok Galeri

Sharing Knowledge Uji Coba LF SP2020

Sharing Knowledge



45Majalah Seputar Statistik

Sharing Knowledge Uji Coba LF SP2020

Rapat Koordinasi

Rakor Awal Penyusunan Daerah Dalam Angka 2022

Rakor Survei Biaya Hidup (SBH) 2022

Rakor Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
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Pojok Galeri

Kunjungan BPK Provinsi Kalimantan Utara



47Majalah Seputar Statistik

Kunjungan BPK Provinsi Kalimantan Utara

Mutasi Pegawai

Selamat bergabung dengan keluarga
BPS Provinsi Kalimantan Utara

Nurin Ainistikmalia, SST, M.E

Fadlan, SST, M.E

Selamat dan Sukses atas Mutasi
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Ucapan Suka Cita  

Selamat atas Pernikahan

 Kasifatul Asriyati, S.Tr.Stat.

Mohammad Agusti Rahman, SST

dengan

Semoga menjadi keluarga yang 
harmonis dan berbahagia

“
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Ucapan Duka Cita

Turut Berduka Cita

Semoga amal ibadah beliau diterima Allah 
Yang Maha Kuasa dan yang ditinggalkan 

diberi kekuatan

“

AKP Novandi Arya Kharizma, S.I.K., M.Si.

Kasat Polairud Polres Berau
Putra Pertama Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Gubernur Kalimantan Utara
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