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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.

Dalam majalah seputar statistik ini, kami 
mencoba menyajikan beberapa hal mengenai 
Rapat Pimpinan, Pemilihan Change Champion 
(CC), Focus Group Discussion, Rapat Koordinasi, 
Pojok Statistik, Desa Cantik, Sekilas Kabupaten/
Kota, dan Galeri Kegiatan BPS Provinsi 
Kalimantan Utara.

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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Rapat 
Pimpinan 
Lengkap

John Doe
CEO Desain Studio

Pada 16 Desember 2021, 
bertempat di Lisa Café and Resto 
Kabupaten Nunukan, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara melaksanakan 
pertemuan terkait monitoring dan 
evaluasi kinerja TA 2021 serta 
persiapan  penetapan kinerja 
TA 2022 yang dipimpin oleh 
Kepala BPS Provinsi Kalimantan 
Utara bersama seluruh Kepala 
BPS Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Utara, serta Kepala 
Bagian Umum/Koordinator 
Fungsi/PJ Fungsi BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. 

Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si. selaku Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara,  dalam sambutannya 
menyampaikan target Quick Win Tahun 2022 
diantaranya adalah meraih predikat WBK, 
penjaminan kualitas untuk seluruh data yang 
dihasilkan, dan penguatan sistem statistik 
nasional dengan harapan seluruh satuan kerja 
di BPS Kalimantan Utara dapat menonjolkan 
“kekuatan”nya masing-masing.

Pada kesempatan ini, masing-masing Kepala 
BPS Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Umum/
Koordinator Fungsi/PJ Fungsi BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menyampaikan evaluasi 
Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara garis 
besar, seluruh indikator Perjanjian Kinerja telah 
terealisasi bahkan melampaui dari target yang 
telah ditetapkan. Menurut Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara, kegiatan evaluasi ini dilakukan 
untuk mengidentifikasi dan menginventarisir 
kendala yang dihadapi oleh masing-masing 
kabupaten/kota dan bagian/fungsi di BPS 
Kalimantan Utara demi terwujudnya capaian 
realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 
secara optimal dengan tetap memperhatikan 
good governance.
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Pada kesempatan yang sama, 
Vivi Azwar, SP, M.Si. selaku Koor-
dinator Fungsi Statistik Produksi 
menyampaikan hal mengenai 
keanggotaan Tim AGRO (Agricul-
ture Room) dalam menyongsong 
Sensus Pertanian yang akan 
dilaksanakan tahun 2023 men-
datang dengan slogan “Men-
catat Pertanian Indonesia untuk 
Kedaulatan Pangan dan Kese-
jahteraan Petani”.

Pada akhir acara, Kepala BPS Provinsi Kali-
mantan Utara memberikan piagam penghar-
gaan kepada BPS Kabupaten/Kota se-Kali-
mantan Utara atas capaian kinerjanya selama 
tahun 2021. Hal ini menjadi salah satu ben-
tuk apresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas 
yang telah dilakukan.
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Pemilihan Change Champion

Menuju Tahun 2022, 
BPS Provinsi 
Kalimantan Utara 
Gelar Pemilihan 
Change Champion

Tanjung Selor - 29 Desember 2021. 
Salah satu rekomendasi evaluasi 
Reformasi Birokrasi Badan Pusat 
Statistik (RB BPS) adalah memilih 
agen perubahan secara terbuka 
dan mengukur tingkat efektivitas 
program kerjanya.

Hari Rabu (29/12), BPS Provinsi 
Kalimantan Utara menggelar sebuah 
acara “Pemilihan Change Champion 
BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2022” sebagai bentuk implementasi 
dari rekomendasi evaluasi RB BPS, 
secara virtual melalui zoom meeting. 
Pemilihan change champion BPS 
Provinsi Kalimantan Utara tahun 
2022 berbeda dari pemilihan 
change champion pada tahun-tahun 
sebelumnya. Pada pemilihan kali 
ini, seluruh pegawai di lingkungan 
BPS Provinsi/Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Utara diberikan hak 
suara untuk memilih calon yang akan 
menjadi change champion tahun 2022 
melalui sistem voting.
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Acara Pemilihan Change 
Champion Tahun 2022 
dikemas dalam konsep 
yang cukup fun. Selain 
paparan dan diskusi, aca-
ra juga diselingi dengan 
games kahoot yang diikuti 
oleh para peserta acara ini.

Adapun tiga calon change 
champion tahun 2022 antara 
lain: Bapak Supriyanto, S.S.T. 
(Kepala BPS Kabupaten 
Malinau), Bapak H. Trino 
Junaidi, S.E. (Statistisi Ahli 
Madya Koordinator Fungsi 
Neraca Wilayah dan Analisis 
Statistik BPS Provinsi 
Kalimantan Utara), dan 
Bapak Yuda Agus Irianto, 
S.Si. (Kepala BPS Kabupaten 
Tana Tidung). Pada acara 
ini, ketiga calon change 
champion memaparkan 
rencana aksi perubahan 
di tahun 2022. Setelah 
melakukan pemaparan, 
setiap calon diberi 
kesempatan untuk diskusi/
tanya jawab bersama 
peserta acara.

Setelah dilakukan proses 
voting, akhirnya terpilihlah dua 
change champion BPS Provinsi 
Kalimantan Utara tahun 2022, 
yaitu Bapak Yuda Agus Irianto, 
S.Si., Kepala BPS Kabupaten 
Tana Tidung dengan 
perolehan suara mencapai 
52,1 persen dan Bapak 
Supriyanto, S.S.T., Kepala BPS 
Kabupaten Malinau dengan 
perolehan suara mencapai 
25,6 persen. Selamat kepada 
para change champion BPS 
Provinsi Kalimantan Utara 
tahun 2022 yang terpilih, 
semoga mampu membawa 
BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota 
se-Kalimantan Utara mencapai 
Quick Wins 2022 dan menuju 
ke arah perubahan yang lebih 
baik.
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Dalam Reformasi Birokrasi peran Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai 
Change Leader. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
Change Champion dipilih oleh Change Leader 
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu 
serta melalui rapat. Pada tahun ini, pemilihan 
Change Champion melibatkan seluruh pegawai 
di BPS Provinsi Kalimantan Utara maupun di 
BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan 
Utara. Menurut Ibu Tina Wahyufitri, Kepala 
BPS Provinsi Kalimantan Utara, konsep acara 
pemilihan Change Champion telah dikemas 
secara fun, sehingga partisipasi pegawai 
dalam pemilihan bisa mencapai 98%. Beliau 
menambahkan, keterlibatan seluruh pegawai ini 
penting agar rencana kerja Change Champion 
2022 dapat diketahui dan mendapat dukungan 
dari seluruh pegawai. Keberhasilan dalam 
pelakasanaan Pemilihan Change Champion 
2022 ini juga merupakan hasil kinerja yang 
baik dari Tim Change Champion 2021 yang 
sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi 
Pemilihan Change Champion 2022 kepada 
seluruuh pegawai.

Tiga calon Change Champion 2022 yang 
diajukan memiliki keunggulannya masing-
masing yang diharapkan dapat menjawab 
tantangan yang dihadapi BPS pada tahun 2022. 
Ketiga calon Change Champion ini dipilih 
dengan beberapa pertimbangan oleh Change 
Leader. Menurut beliau, Pak Trino Junaidi yang 
merupakan Koordinator Fungsi Neraca Wilayah 
dan Analisis di BPS Provinsi Kalimantan Utara, 
merupakan sosok pemimpin yang memiliki jiwa 
sosial yang tinggi sehingga mampu menjalin 
komunikasi yang baik dengan instansi di luar 
BPS Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, Pak 
Trino juga sosok yang sangat komunikatif dan 
memiliki  kedekatan dengan para pegawai. 
Pendapat Change Leader mengenai Pak 
Suprianto yang merupakan Kepala BPS Kab. 
Malinau, adalah sosok yang

Reportase

Tina Wahyufitri
Kepala BPS Provinsi

Kalimantan Utara

inovatif, siap untuk merangkul perubahan, 
dan bisa merumuskan strategi yang efektif 
untuk mencapai tujuan. Pada tahun 2022 ini, 
banyak sekali quick win yang baru yang belum 
kita lakukan seperti Pojok Statistik, eskalasi 
Desa Cantik, dan meraih predikat WBK dari 
Kemenpan RB minimal salah satu satker BPS 
di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini diperlukan 
karakter Change Champion yang inovatif 
untuk mencapai quick win tersebut. Sementara 
itu, pendapat Change Leader mengenai Pak 
Yuda Agus Irianto  yang merupakan Kepala 
BPS Kab. Tana Tidung, adalah pemimpin 
yang memiliki gaya komunikasi santai dan 
mengayomi pegawai sehingga diharapkan 
dapat menyampaikan perubahan yang diterima 
secara baik  oleh seluruh pegawai.

Pada tahun 2022 ini, BPS mendapatkan 
tantangan yang tinggi untuk memenuhi 
berbagai tuntutan seiring perubahan dan 
perkembangan zaman. BPS Provinsi Kalimantan 
Utara harus bisa mewujudkan Pojok Statistik, 
mengeskalasi Desa Cantik, dan salah satu 
satker di BPS Provinsi Kalimantan Utara harus 
mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan 
RB. Target yang telah ditetapkan tersebut 
harus bisa dijabarkan melalui strategi-strategi 
dan langkah-lanngkah operasional yang pada 
akhirnya akan memudahkan pegawai untuk 
mencapai target tersebut. 

“
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“Selain dilaksanakan secara formal, internalisasi 
juga dapat juga dilaksanakan juga secara 
nonformal. Internalisasi yang fun dapat 
tercapai melalui materi yang fun atau suasana 
internaliasasi yang fun. Harapannya di tahun ini 
dapat dilaksanakan outbond pada awal tahun 
supaya target dapat diresapi oleh pegawai 
dengan cara yang fun. Selain itu, pimpinan 
juga terbuka dengan ide-ide internalisasi yang 
disukai para pegawai.

Terakhir, Ibu Tina berharap BPS Provinsi 
Kalimantan Utara dapat menjadi solusi bagi 
BPS. Dalam era disrupsi ini, BPS memiliki 
tantangan dan tuntutan yang berubah 
mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, 
sebagai bentuk keterlibatan BPS dengan 
dunia pendidikan, BPS mencanangkan Pojok 
Statistik. Maka BPS Provinsi Kalimantan Utara 
pada tahun ini akan mengukuhkan Pojok 
Statistik. Kita diharapkan dapat mengikuti 
langkah yang diharapkan oleh Pimpinan tanpa 
harus dikejar-kejar terlebih dahulu.  Selain 
itu, Change Champion dan Change Agent 
diharapkan dapat membantu dalam membawa 
perubahan dengan cara yang harmonis. Change 
Champion dan Change Agent juga diharapkan 
dapat mempelajari indikator-indikator untuk 
mendapatkan strategi yang efektif dalam 
mencapai target. Jika dirangkum, solutif, 
mewarnai, dan harmonis merupakan harapan 
Ibu Tina bagi BPS Provinsi Kalimantan Utara di 
tahun ini.

Dalam setiap Perubahan pasti ada kendala dan 
resistensi pegawai. Untuk menghindari adanya 
resistensi, kiat-kiat yang dapat dilakukan 
seorang pemimpin adalah melibatkan pegawai 
dalam perubahan. Selain itu, pegawai juga 
harus diberikan pelatihan terkait dengan 
perubahan yang sedang dijalankan. Terkadang 
restistensi disebabkan  ketidakjelasan instruksi. 
Misalnya, pada Desa Cantik, bisa karena ada 
ketidakjelasan mengenai kegiatan tersebut 
akan menimbulkan resistensi dari pegawai 
untuk melaksanakannya. Namun, setelah 
adanya kejelasan dengan penjabaran secara 
operasional, para pegawai akan menerima 
dan mudah dalam menjalankannya. Selain itu 
juga perlu dilaksanakan internalisasi bahwa 
kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam 
rangka memenuhi tugas BPS untuk memberikan 
pelayanan. Jika terjadi resistensi dari pegawai 
maka bisa dilakukan dengan pendekatan secara 
non formal, dan tentunya ada konsekuensi 
punishmen  Misalnya, pada pelaksanaan Desa 
Cantik, jika tidak melaksanakannya maka 
Perjanjian Kerja satker tidak terpenuhi. Hal ini 
akan menimbulkan konsekuensi menurunnya 
capaian kinerja pegawai di satker yang 
bersangkutan. 

Terkait dengan internalisasi, menurut Ibu Tina, 
internalisasi itu dibungkus dalam program 
intervensi nasional. Misalnya, coaching week 
yang merupakan internalisasi dari kolaborasi 
dan coffee morning yang merupakan 
internalisasi dari sikap pembelajar. Selanjutnya, 
internalisasi yang telah kita laksanakan tersebut 
harus diketahui oleh seluruh pegawai. Pada 
kesempatan ini, Ibu Tina juga mengucapkan 
terima kasih kepada Cange Agent Network 
yang telah mempublikasikan kegiatan coffee 
morning, coaching week, dan PIA Day (apel) 
yang telah dilaksanakan pada Pojok Kreasi 
di Majalah Dinding BPS Provinsi Kalimantan 
Utara. Hal ini ditujukan agar seluruh pegawai 
tahu dan terlibat dalam perubahan yang sedang 
dilaksanakan di BPS Provinsi Kalimantan Utara.
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Terkait acara pemilihan CC 2022
Acara pemilihan Change Champion Tahun 2022 
(CC 2022) yang terselenggara pada tanggal 29 
Desember 2021 lalu berjalan dengan lancar dan 
sukses, mengingat persiapan yang dilakukan 
panitia juga sudah sangat baik sejak jauh 
hari, baik panitia yang muncul di depan layar 
maupun di belakang layar. Acaranya juga meriah 
dan menyenangkan. Pada saat bekerja kan kita 
sudah cukup serius, jadi sesekali ada acara 
seperti ini bagus juga efeknya untuk pegawai 
BPS di Provinsi Kalimantan Utara karena 
acaranya menyenangkan dan tidak terlalu serius 
namun tetap terarah. Sistem pemilihan umum 
CC 2022 juga sudah berubah, dalam artian baik 
tentunya. Sekarang sudah demokratis, semua 
pegawai BPS di Provinsi Kalimantan Utara, baik 
Pejabat Struktural hingga staf, semuanya sudah 
bisa memilih CC 2022 pilihannya masing-
masing dengan beberapa pertimbangan. Dulu 
sistem pemilihannya masih hanya dipilih oleh 
Change Leader dan pejabat struktural eselon 
3 saja. Jadi sekarang sudah lebih baik karena 
lebih demokratis, dan semoga seterusnya bisa 
lebih baik lagi.

“Reportase

Panca Oktianti
Change Champion 2021

Terkait sosok CC 2022 terpilih
Ketiga kandidat CC 2022 merupakan orang-
orang terbaik yang sudah sesuai dengan 
kriteria awal yang ditentukan. Kriterianya yaitu: 
Merupakan ASN BPS; pejabat struktural eselon 
3, koordinator fungsi, kepala bagian, atau 
statistisi ahli madya; tidak pernah menjalankan 
hukuman disiplin; taat aturan; disiplin; dapat 
memberikan pengaruh positif; inovatif; dan 
proaktif. Kedua CC 2022 yang terpilih saya rasa 
keduanya sangat layak untuk menjadi CC 2022. 
Pak Supri merupakan figur yang kreatif dan 
inovatif, dan Pak Yuda merupakan figur yang 
mengayomi dan tenang, sehingga keduanya 
merupakan figur CC 2022 yang disukai oleh 
banyak pegawai BPS.

Terkait program aksi perubahan CC 2022 terpilih
Program aksi perubahan yang dipresentasikan 
oleh Pak Supri cukup inovatif seperti 
menyediakan sistem monitoring WBK, membuat 
pojok statistik, pembinaan SAKIP, melanjutkan 
pembinaan desa cantik, pembinaan statistik 
sektoral, dan lain sebagainya. Untuk program 
yang dipresentasikan Pak Yuda juga sudah 
cukup baik dimana Pak Yuda mendukung 
penuh pengimplementasian quick wins dan 7 
arah perubahan BPS. Semoga seluruh program 
aksi perubahan yang sudah dipresentasikan 
dapat terlaksana dengan baik dan membawa 
perubahan kinerja BPS kearah yang lebih baik 
lagi. “
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Maibu Barwis Sugiharto
Change Champion 2021

Bagaimana kesan dan pengalaman Bapak selama 
menjadi Change Champion (CC) 2021?
Tujuan utama CC, change agent, dan change 
leader adalah sebagai pendorong atau 
penggerak di setiap satuan kerja BPS agar dapat 
menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) dengan 
baik. Tantangan di awal menjadi CC adalah 
pada saat dipilih menjadi CC saya belum terlalu 
memahami peran dan tugas CC seperti apa. 
Imbasnya, kami hanya sebatas menjalankan 
rencana kerja yang telah disusun oleh BPS 
Pusat. Padahal, peran dari CC seharusnya bisa 
lebih dari itu. Walaupun pada saat itu kami 
juga menyusun program rencana aksi bersama 
change leader (Kepala BPS Provinsi) untuk tahun 
2021 di Kalimantan Utara.
Kendala utama dalam menjalankan program-
program yang telah ditetapkan adalah karena 
padatnya kegiatan utama BPS, ditambah literasi 
terkait fungsi change agent di BPS Kabupaten/
Kota masih perlu ditingkatkan lagi sehingga 
program intervensi yang telah ditetapkan 
tidak sepenuhnya bisa berjalan. Tidak banyak 
internalisasi terkait hal itu, sehingga kami harus 
belajar sendiri dengan mencari literature yang 
ada. Ke depannya, sebaiknya perlu dilakukan 
pembekalan atau internalisasi kepada CC atau 
change agent terpilih supaya bisa menjalankan 
peran dengan lebih maksimal.

Bagaimana tanggapan Bapak terkait program 
kerja CC 2022?
Program-program yang dibuat oleh CC 2022 
sudah sangat baik. Program yang dibuat 
berfokus pada eskalasi program BPS kepada 
eksternal, yang akan berdampak positif untuk 
pihak eksternal maupun untuk BPS sendiri. 
Harapannya, program tersebut dapat terlaksana 
dengan baik. Namun, ada baiknya program 
yang akan dijalankan juga memuat program 
untuk internal pegawai BPS. Mengingat kita 
ketahui hasil penilaian Kemenpan RB terhadap 
pegawai BPS menyatakan bahwa 54 persen 
pegawai BPS belum memahami kinerja, 
penilaian kinerja, dan kontribusinya. Ditambah 
lagi, dari hasil Survei Budaya Organisasi (SBO) 
tahun 2020 untuk BPS di Kalimantan Utara 
diketahui bahwa core value pegawai kita masih 
kurang pada nilai kedisiplinan dan inovatif, 
tentu hal ini menjadi PR kita bersama. Untuk 
kegiatannya bisa berupa internalisasi terkait 
peningkatan kompetensi pegawai, mungkin 
dengan mendatangkan narasumber yang 
berpengalaman. Atau juga kegiatan-kegiatan 
sederhana yang bisa meningkatkan kesadaran 
akan tanggung jawab sebagai ASN dan juga 
kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan 
rasa kebersamaan antarpegawai. Namun 
demikian, secara keseluruhan, program yang 
akan dijalankan sudah sangat baik.

“

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sosok 
Pak Yuda dan Pak Supriyanto sebagai CC yang 
baru?
Kedua sosok tersebut sangat bagus (layak). 
Untuk Pak Yuda, saat pemilihan memperoleh 
suara sebanyak 52 persen, artinya beliau 
mendapat kepercayaan penuh dari teman-
teman pegawai BPS di Kalimantan Utara, hal ini 
sangat membantu untuk kesuksesan program 
yang akan dijalankan. Untuk Pak Supriyanto, 
pengalaman beliau di beberapa daerah ketika 
menjalankan amanah dan melayani orang/
pegawai saya nilai luar biasa. Sehingga, saya 
yakin dengan terpilihnya Pak Yuda dan Pak 
Supriyanto, BPS se-Kalimantan Utara akan 
lebih baik dari sebelumnya.
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Terkait program Change Champion (CC) 2022, apa 
saja program kerja yang diajukan dan yang sudah 
disahkan?
Untuk mendukung program CC 2022, beberapa 
rencana aksi yang saja ajukan di antaranya 
adalah internalisasi tindak lanjut Quick Wins, 
pemanggilan Change Agent Network (CAN), 
sharing knowledge program eskalasi (kenaikan 
atau pertambahan) Desa Cantik, PIA DAY, 
coffee morning, coaching week, employee of the 
month, serta pojok kreasi. Selain itu, untuk 
merealisasikan layanan Pojok Statistik, rencana 
aksi yang diajukan adalah penandatangan 
MoU, rekrutmen dan pemilihan agen statistik, 
pemilihan tim konsultan statistik, peningkatan 
kapasitas agen statistik, launching Pojok 
Statistik, pengukuhan pengelola Pojok Statistik, 
serta melaksanakan promosi statistik, edukasi 
statistik, dan konsultasi statistik.

“Reportase

Yuda Agus Irianto
Change Champion 2022

Bagaimana kesan Bapak tentang acara pemilihan 
CC beberapa waktu yang lalu?
Kesan saya tentang pemilihan CC 2022 pada 
Desember lalu, dari tiga kandidat terpilih 
tentunya semua mempunyai nilai tambah 
yang diharapkan dapat memajukan Reformasi 
Birokrasi (RB) pada BPS Provinsi Kalimantan 
Utara. Ditambah lagi, dengan semangat core 
value ASN yaitu BerAHLAK, tentunya dapat 
membangun RB pada BPS Provinsi Kalimantan 
Utara menjadi yang lebih HEBAT pada seluruh 
kegiatannya. Tantangan untuk menjalankan 
amanah dengan lebih baik bagi seluruh 
pegawai juga sejalan dengan nilai tambah pada 
pekerjaan. Semoga hal itu bisa menjadi bekal 
bagi para ASN di BPS Provinsi Kalimantan Utara 
jika suatu saat bertugas di daerah lain. Selain itu, 
pemilihan CC juga penting demi terwujudnya 
program CC di tahun 2022, terutama eskalasi 
Desa Cantik untuk BPS kabupaten/kota dan 
eskalasi Pojok Statistik untuk BPS Provinsi 
Kalimantan Utara bersama Universitas Borneo 
Tarakan. “

Bagaimana kesan Pak Supriyanto waktu pertama 
kali menjadi calon change champion (CC), apa 
saja yang dipersiapkan, dan bagaimana kesan 
dan pesan Bapak terkait mekanisme pemilihan CC 
Desember lalu?
Saat pertama menerima undangan untuk 
mengikuti pemilihan CC yang terjadi adalah 
kebingungan. Apa saja tugas dan peran 
ke depannya nanti. Akan tetapi, karena ini 
merupakan sebuah amanat, akhirnya saya 
mencoba mencari referensi terkait CC dan 
tugas-tugasnya. Dari referensi itu, akhirnya saya 
coba untuk membuat poin-poin yang harus 
disampaikan pada paparan saat pemilihan CC. 
Misalnya terkait dengan rencana kerja dan 
rencana aksi serta terobosan perubahan yang 
akan dilakukan untuk perbaikan kinerja di BPS 
Provinsi Kalimantan Utara.
Mekanisme pemilihan CC menurut saya sudah 
relatif cukup baik dan seharusnya memang 
dilakukan dengan proses pemilihan seperti 
ini, agar teman-teman pegawai mengetahui 
para CC di Provinsi Kalimantan Utara dan 
rencana kerjanya. Mungkin untuk perbaikan ke 
depan, teman-teman pegawai sebaiknya lebih 
maksimal lagi dalam memberikan suaranya. 
Jangan pernah takut dengan perubahan karena 
setiap detik dan setiap langkah kita, kita selalu 
melakukan dan mengalami perubahan. Tinggal 
bagaimana cara kita nantinya menyikapi dan 
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 
itu.
Saran untuk pemilihan CC selanjutnya, 
sebaiknya pemilihan mewakili dua unsur, yaitu 
unsur provinsi dan unsur kabupaten/kota. 
Selain untuk memudahkan proses koordinasi, 
juga untuk memperoleh gambaran yang lebih 
tepat terkait rencana perubahan yang akan 
direncanakan dan dilaksanakan.

Supriyanto
Change Champion 2022“

“
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Sebagai CC yang terpilih, apa harapan besar 
Bapak terkait program perubahan yang akan 
dilaksanakan? Lalu, apa saja programnya?
Harapan terbesar saya adalah mendapatkan 
dukungan dari seluruh pegawai BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. Sebab, sebaik apapun 
program dan rencana aksi yang disusun dan 
dibuat tidak akan memiliki makna apabila para 
pegawai yang diharapkan mengawal perubahan 
justru antipati terhadap perubahan yang akan 
dilaksanakan.  Program perubahan yang akan 
kita laksanakan tentunya akan mengawal Quick 
Wins BPS Provinsi Kaltara, yaitu: Meraih WBK, 
Penjaminan Kualitas, dan Penguatan Sistem 
Statistik Sektoral. Sementara ini yang baru 
akan kita laksanakan adalah terkait dengan 
Quick Wins penguatan sistem statistik sektoral, 
yaitu melalui kegiatan Pojok Statistik dan 
Eskalasi Desa Cantik. Yang jelas, ke depannya 
program perubahan yang akan kita laksanakan 
akan dirancang sedemikian rupa sehingga 
dapat sejalan dengan lima program intevensi 
nasional untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.

“

Bagaimana pendapat bapak tentang 
pemilihan CC tahun ini, kesannya gimana?
Pemilihan CC tahun ini khususnya di 
lingkup BPS Kaltara, berjalan sangat 
demokratis, dimana figur calon CC juga 
sudah menyampaikan paparan terkait 
dengan rencana aksi bila terpilih menjadi 
CC. Paparan rencana aksi ini menurut saya 
sangatlah baik dan bermanfaat dalam 
melaksanakan tugas yang diemban oleh 
ybs, dan menjadi tolok ukur yang akurat 
bagi para pemilih khususnya ASN di BPS 
Kaltara. Kesan saya : dari awal proses 
pemilihan sampai dengan hasil pemilihan, 
dan terpilihnya CC dilingkup BPS Kaltara 
“sangat Elegant”.

Trino Junaidi
Statistisi Ahli Madya BPS

Provinsi Kalimantan Utara
“

“
Bagaimana pandangan bapak tentang 
sosok CC terpilih?
1. CC terpilih mampu membawa 
perubahan kearah yang lebih baik 
di lingkup BPS kaltara, dan berdasar 
tujuh arah perubahan BPS yang sudah 
ditetapkan
2. CC terpilih juga mumpuni dalam 
membangun komunikasi baik vertikal dan 
horisontal sehingga besar harapan dapat 
membawa perubahan dan menyukseskan 
quick wins BPS kaltara tahun 2022
3. CC terpilih merupakan role model, 
diyakini akan menghantarkan BPS Kaltara 
mencapai quick wins tahun 2022, tentu 
wajib didukung oleh semua SDM yang 
ada di BPS Provinsi/Kab/Kota se-Kaltara.
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FGD
Standar

Pelayanan
Publik

Sejalan dengan misi Badan Pusat Statistik 
yaitu mewujudkan pelayanan prima di 
bidang statistik untuk terwujudnya sistem 
statistik nasional, BPS Provinsi Kalimantan 
Utara menyelenggarakan FGD Standar 
Pelayanan Publik 2021. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Hotel Luminor Tanjung Selor 
pada Kamis (21/10) dengan peserta  para 
pengguna data  BPS Provinsi Kalimantan 
Utara, mulai dari perwakilan pemerintah 
daerah, instansi vertikal, media massa, dan 
perwakilan perguruan tinggi. Pertemuan 
ini dilaksanakan secara tatap muka dengan 
tetap mematuhi protokol kesehatan.

Focus Group Discussion
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“

“

FGD Standar Pelayanan Publik 2021 
ini menghadirkan narasumber Kepala 
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi 
Kalimantan Utara, Ibramsyah Amirudin, 
SH., MH. dan Statistisi Muda BPS 
Provinsi Kalimantan Utara, Dede 
Kurniyawan, SST. Ibramsyah Amirudin, 
dalam paparannya, mengatakan bahwa 
dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik penting untuk diperhatikan 
asas pelayanan publik yang meliputi 
kepentingan umum, kepastian hukum, 
kesamaan hak, keseimbangan hak 
dan kewajiban, keprofesionalan, 
partisipatif, persamaan perlakuan/
tidak diskriminatif, keterbukaan, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, 
ketepatan waktu, serta kecepatan, 
kemudahan, dan keterjangkauan. 
Selain itu, penyelenggaraan pelayanan 
publik juga wajib memiliki standar 
pelayanan publik sebagai tolak ukur 
pedoman pelayanan, acuan penilaian 
kualitas pelayanan, kewajiban dan 
janji penyelenggara pelayanan kepada 
masyarakat, serta untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang berkualitas, 
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
Dalam kesempatan ini, diingatkan 
juga kepada penyelenggara pelayanan 
publik untuk selalu menjalin komunikasi 
dan menjaga etika yang baik dengan 
pengguna layanan sebab dua hal 
tersebut menjadi kunci keberhasilan 
dari pelayanan.

Sebagai bagian dari penutup acara, 
dipaparkan secara ringkas terkait 
standar pelayanan dan maklumat 
pelayanan di PST BPS Provinsi 
Kalimantan Utara yang telah 
ditetapkan, serta dilakukan pengisian 
angket untuk menjaring ide dari para 
pengguna layanan untuk perbaikan 
pelayanan selanjutnya. Harapan dari 
diselenggarakannya kegiatan ini adalah 
terwujudnya pelayanan publik di PST 
BPS Provinsi Kalimantan Utara yang 
lebih baik dan prima dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dari pengguna 
data BPS Provinsi Kalimantan Utara.

Dede Kurniyawan, dalam paparannya, 
memberikan sosialisasi kepada peserta 
FGD Standar Pelayanan Publik 2021 
mengenai Pelayanan Statistik Terpadu 
(PST) BPS Provinsi Kalimantan Utara 
dan berbagai macam layanan yang 
tersedia di BPS Provinsi Kalimantan 
Utara, diantaranya perpustakaan 
(tercetak maupun digital), konsultasi 
statistik, rekomendasi kegiatan statitik, 
dan layanan penjualan (publikasi 
tercetak, data mikro, dan peta wilayah 
kerja statistik). Pada kesempatan ini juga 
dipaparkan hasil dari Survei Kebutuhan 
Data 2021 dan rencana tindak lanjutnya, 
dimana Indeks Kepuasan Konsumen 
terhadap dimensi kualitas pelayanan 
di PST BPS Provinsi Kalimantan Utara 
pada tahun 2021 meraih nilai 93,93 
poin yang termasuk dalam kategori 
sangat baik. 



18 Majalah Seputar Statistik

Statistik Sosial

Rapat Koordinasi Data 
Statistik Sosial

Pada 2 Desember 2021, Koordinator Fungsi/
Penanggung Jawab Fungsi Statistik Sosial 
dari seluruh BPS Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Utara berkumpul di Hotel Grand 
Pangeran Khar di Tanjung Selor untuk menghadiri 
Rapat Koordinasi Data Statistik Sosial. Selain dari 
BPS, turut hadir pula perwakilan dari Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Utara, 
diantaranya adalah Bappeda dan Litbang, Dinas 
Sosial, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan 
Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Pada kesempatan ini, masing-masing Sub 
Koordinator Fungsi/Penanggung Jawab di Fungsi 
Statistik Sosial menyampaikan evaluasi terkait 
pelaksanaan kegiatan survei yang berjalan 
selama tahun 2021. Evaluasi bertujuan untuk 
mengidentifikasi permasalahan atau kendala 
yang dialami oleh masing-masing kabupaten/
kota agar kedepannya permasalahan atau 
kendala tersebut dapat dihadapi dengan lebih 
siap dan diselesaikan dengan mudah sesuai SOP 
yang berlaku.  
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Perputaran pegawai yang cepat di BPS mendorong 
BPS untuk selalu berbagi pengetahuan 
mengenai hasil survei yang dilakukan. Selain itu, 
mengedukasi OPD terkait mengenai hasil survei 
yang dilakukan oleh BPS dapat mendorong OPD 
terkait untuk dapat lebih mengeksplorasi data 
yang dihasilkan oleh BPS, terutama data statistik 
sosial. Perwakilan dari BPS Kabupaten/Kota dan 
OPD yang hadir juga diberikan materi mengenai 
kemiskinan, perhitungan RSE ketenagakerjaan, 
dan data yang dihasilkan dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional. 

Setelah berbagi pengetauan tentang hasil 
survei yang dilakukan oleh BPS, perwakilan BPS 
Kabupaten/Kota mempresentasikan manajemen 
risiko dari masing-masing BPS Kabupaten/
Kota untuk menghadapi Sensus Penduduk 
Long Form 2020 yang akan dilaksanakan pada 
tahun 2022 mendatang. Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara pada kesempatan tersebut 
hadir dan memberikan masukan serta arahan 
terkait manajemen risiko yang telah dibuat 
dan dipresentasikan oleh masing-masing BPS 
Kabupaten/Kota. Perencanaan kegiatan yang 
akan datang perlu dilakukan karena “Sebuah 
tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi 
harapan”, kata Antoine de Saint-Exupéry, seorang 
penulis asal Perancis. 

“Sebuah tujuan tanpa 
perencanaan hanya akan 

menjadi harapan.”
 

Antoine de Saint-Exupéry
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Kolaborasi
Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara &
Universitas Borneo Tarakan

Hari Kamis, 23 Desember 2021, 
merupakan hari bersejarah bagi Badan 
Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 
Utara dan Universitas Borneo Tarakan, 
dimana pondasi awal kolaborasi 
antar kedua lembaga ini diresmikan. 
Penandatanganan Nota Kesepahaman 
(MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara 
BPS Provinsi Kalimantan Utara dan 
Universitas Borneo Tarakan mengenai 
Pojok Statistik menjadi pembuka 
pintu bagi peningkatan literasi dan 
pembinaan kegiatan statistik yang akan 
diwujudkan dalam sebuah layanan 
bernama Pojok Statistik.



21Majalah Seputar Statistik

Pojok Statistik di Universitas Borneo 
Tarakan terletak di tempat strategis 
dengan stan berada di Kantor Rektorat 
lantai pertama dimana mahasiswa 
diharapkan lebih mengenal dan 
mengetahui adanya Pojok Statistik. 
Adapun layanan yang disediakan dalam 
Pojok Statistik di Universitas Borneo 
Tarakan berupa promosi statistik 
melalui diseminasi informasi produk 
dan layanan BPS lewat media publisitas 
maupun infografis, poster, leaflet dan 
booklet; ruang baca virtual melalui 
layanan baca publikasi elektronik 
BPS; konsultasi statistik; dan edukasi 
statistik melalui kuliah umum, maupun 
edukasi kegiatan dan produksi statistik 
lainnya. Selain itu, berbagai program 
kegiatan telah direncanakan untuk 
peningkatan kualitas kolaborasi ini, 
seperti implementasi Kampus Merdeka 
dimana mahasiswa dapat mengetahui 
dunia kerja Badan Pusat Statistik secara 
lebih rinci. Kolaborasi ini diharapkan 
akan memberikan dampak positif bagi 
para akademisi untuk membangun 
Indonesia menjadi lebih baik.
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Tingkatkan Respon Perusahaan, 
BPS Kaltara Gelar Rakor
Responden Perusahaan
SITASI 2021

Survei Pertanian Terintegrasi atau yang biasa dikenal den-
gan SITASI mulai diselenggarakan Badan Pusat Statistik pada 
tahun 2021 di seluruh Indonesia. SITASI bertujuan untuk 
menyediakan data-data pokok pertanian Minimum Set Core 
Data (MSCD) serta menyajikan data dasar indikator Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development 
Goals/SDGs). Kegiatan ini juga diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan data perencanaan pembangunan pertanian bagi 
pemerintah dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.
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BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menyelenggarakan Rapat Koordinasi 
Responden Perusahaan dengan tema 
Peran Perusahaan dalam Mendukung 
Penyediaan Data Pertanian Berkualitas 
melalui Survei Pertanian Terintegrasi 
2021. Rakor yang diadakan pada 9 
November 2021 ini bertujuan untuk 
mengajak perusahaan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan SITASI 2021. Selain 
itu, perusahaan juga diharapkan dapat 
ikut serta meningkatkan kualitas data 
perkebunan Kalimantan Utara dan 
mewujudkan Satu Data Perkebunan 
Indonesia melalui pengisian kuesioner 
secara mandiri menggunakan situs website 
SEDAPP Online (Sedia Data Perusahaan 
Perkebunan melalui SKB Online).

Rakor ini bertempat di Crown Hotel 
Tanjung Selor dengan mengikuti protokol 
kesehatan dan dihadiri 10 perusahaan 
perkebunan dan kehutanan. Narasumber 
dalam kegiatan ini adalah Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara, Tina Wahyufitri, 
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Heri 
Rudiyono, Koordinator Fungsi Statistik 
Produksi, Vivi Azwar, dan Statistisi Ahli 
Pertama Fungsi Statistik Pertanian, Faris 
Lahudin. Materi yang disampaikan pada 
rakor ini berkaitan dengan partisipasi 
serta respon perusahaan, sosialisasi 
SITASI 2021 dan SEDAPP Online, serta 
diskusi panel antara narasumber dan 
peserta rakor.
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BPS Kabupaten Bulungan
dan Desa Apung Raih Award
Desa Cantik Terbaik
Tahun 2021

Sebagai salah satu program percepatan 
(Quick Win) BPS Tahun 2021, Pembinaan 
Desa Cantik dilaksanakan di lebih dari 
100 desa di seluruh Indonesia, salah 
satunya yaitu Desa Apung yang terletak 
di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten 
Bulungan. Program ini diharapkan dapat 
meningkatkan kompetensi aparatur desa 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, 
sehingga perencanaan pembangunan 
desa dapat lebih tepat sasaran.

Sepanjang tahun 2021, BPS Kabupaten 
Bulungan bersama dengan Desa Apung 
terus berkolaborasi untuk menyukseskan 
program Desa Cantik. Berdasarkan 
kesepakatan dan analisis kebutuhan desa 
(specify needs), ditetapkanlah Monografi 
Desa Apung yang Termodernisasi sebagai 
tema pembinaan Desa Cantik yang akan 
dilakukan. Dimulai dari berkoordinasi 
dengan stakeholder, membentuk tim, 
melaksanakan konsolidasi, melakukan 
pembinaan statistik, hingga visitasi 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai 
lembaga pemerintah yang memiliki 
kewajiban dalam hal pengembangan 
statistik di Indonesia tentunya 
harus mampu berkontribusi dalam 
penguatan kegiatan statistik. Sesuai 
dengan visi dan misinya, salah satu 
kewajiban BPS adalah memberikan 
pembinaan kepada K/L/D/I melalui 
sistem statistik nasional (SSN) 
yang berkesinambungan, termasuk 
sampai dengan tingkat desa. Untuk 
mewujudkannya, BPS merancang 
suatu program pembinaan statistik 
sektoral tingkat desa melalui 
Program 100 Desa Cinta Statistik 
(Desa Cantik).
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dan groundcheck penilaian Desa Cantik 
pun telah dilaksanakan dengan baik. 
Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan 
Desa Cantik ini didukung oleh adanya 
Analisis Stakeholder, Project Charter, 
Analisis SWOT, Manajemen Risiko, dan 
Monitoring PDCA.

Pelaksanaan program Desa Cantik yang 
terencana dengan baik ini pun membawa 
kabar bahagia. Pada 6 Desember 2021, 
BPS Bulungan dan Pemerintah Desa 
Apung menghadiri acara Award 10 Desa 
Cantik Terbaik Tahun 2021 di Hotel 
Shangri-La Jakarta. Pada kesempatan 
tersebut, BPS Bulungan memperoleh 
penghargaan sebagai unit kerja dengan 
Manajemen dan Output Terbaik dalam 
Program 100 Desa Cantik, sementara Desa 
Apung memperoleh penghargaan sebagai 
salah satu dari 10 Desa Terbaik dalam 
Program 100 Desa Cantik Tahun 2021. 
Penyerahan penghargaan tersebut secara 
langsung dilakukan oleh Menteri PPN/
Bappenas, Suharso Monoarfa dan Kepala 
BPS RI, Margo Yuwono.

Pelaksanaan Program Desa Cantik tidak 
hanya dilakukan pada tahun 2021, 
melainkan akan terus dilaksanakan secara 
berkelanjutan. Tidak terbatas pada Desa 
Apung saja, tetapi juga perlahan-lahan 
akan diaplikasikan di desa-desa lainnya. 
Hal ini perlu dilakukan untuk mengingat 
tujuan dari Program Desa Cantik yakni 
membangun kapasitas statistik desa/
kelurahan sehingga mereka mampu 
menjadi subyek pembangunan. Bagi desa 
yang dinilai telah mampu melakukan 
kegiatan statistik sesuai dengan kaidah-
kaidah statistik yang berlaku, maka tidak 
perlu dilakukan pendampingan secara 
melekat. Walaupun demikian, tetap perlu 
dilakukan monitoring berkala terhadap 
desa tersebut untuk memastikan bahwa 
ilmu yang diperoleh selama pembinaan 
statistik akan terus dimanfaatkan untuk 
pembangunan desa di masa depan.

Prestasi BPS Bulungan dan Desa Apung 
di tingkat nasional ini pun tidak dapat 
terwujud tanpa adanya dukungan 
dari para stakeholder seperti Bupati 
Bulungan, BPS Provinsi Kalimantan Utara, 
Bappeda & Litbang Kab. Bulungan, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. 
Bulungan, dan Camat Tanjung Selor.
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Desa Cantik
Kelurahan Kampung Empat

BPS KOTA TARAKAN

Perjuangan belum berakhir, namun panggung utama sudah terbuka. Seperti itulah 
gambaran pelaksanaan Program Desa Cantik Kelurahan Kampung Empat dimana 
fase pertama dari rangkaian kegiatan Program Desa Cantik di Kota Tarakan telah 
dilaksanakan. Penyerahan apresiasi berupa piagam penghargaan dan output Desa 
Cantik yang dirangkai dengan evaluasi pelaksanaan Program Desa Cantik oleh 
tim BPS Kota Tarakan ini secara seremonial dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. Program Desa Cantik di Kelurahan Kampung Empat ini diharapkan 
menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk lebih meningkatkan kolaborasi 
dengan BPS Kota Tarakan dalam pembinaan statistik sektoral, khususnya wilayah 
administrasi terkecil dimana data-data lapangan didapatkan.
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Tidak sia-sia, dari hasil desk 
evaluation, Kelurahan Kampung 
Empat meraih peringkat 15 dari 
100 desa cantik yang telah terpilih 
secara nasional. Sebagai tindak 
lanjut, pada 17 November 2021, 
tim penilai BPS RI melaksanakan 
field evaluation sekaligus 
memberikan apresiasi kepada 
Kelurahan Kampung Empat yang 
telah menyelesaikan Program 
Desa Cantik dengan baik.

Panggung utama telah terbuka, 
saatnya para punggawa cerita 
mengisahkan perannya, begitu 
pula BPS Kota Tarakan yang 
bersiap dengan tugas pokok dan 
fungsinya dalam mengemban 
kemajuan perstatistikan daerah 
demi kemajuan pembangunan 
nasional, khususnya Kota Tarakan.
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BPS KABUPATEN TANA TIDUNG
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Menyongsong 
ST-2023 dengan 
SITASI 2021

Oleh karena itu, mi-
tra yang terpilih untuk 
memegang wilayah 
Kecamatan Tana Lia 
merupakan mitra yang 
berdomisili disana dan 
merupakan PPL Dinas 
Pertanian sehingga su-
dah mengetahui kondisi 
sebagian besar wilayah 
blok sensus sampel ter-
pilih.

Untuk menjaga kuali-
tas data selama proses 
pendataan SITASI2021 
berlangsung, BPS Ka-
bupaten Tana Tidung 
melaksanakan supervisi 
ke beberapa blok sen-
sus yang mengalami 
masalah selama proses 
pendataan berlangsung. 
Supervisi dilaksanakan 
oleh Kepala BPS Ka-
bupaten Tana Tidung, 
Yuda Agus Irianto,S.Si 
dan penanggung jawab 
fungsi statistik produksi, 
Stevanus Ronaldo, S.Tr.
Stat.

Tahun depan, Badan Pusat 
Statistik  (BPS) akan melaksanakan 
kegiatan besar yaitu Sensus 
Pertanian 2023 yang dilaksanakan 
setiap 10 tahun sekali pada 
tahun berakhiran 3 (tiga). 
Demi mempercepat perbaikan 
kualitas data pertanian, BPS 
melaksanakan Survei Pertanian 
Terintegrasi 2021 (SITASI2021) 
yang dilaksanakan di 34 provinsi 
di Indonesia. SITASI2021 mulai 
dilaksanakan pada 21 September 
2021 hingga 4 Desember 2021. 
SITASI2021 diharapkan mampu 
menyediakan data-data pokok 
pertanian atau Minimum Set Core 
Data (MSCD).

BPS Kabupaten Tana Tidung telah 
melaksanakan seluruh rangkaian 
kegiatan SITASI2021, mulai dari 
pelatihan hingga pengolahan, 
dengan lancar, tepat waktu, 
dan penuh antusias. Salah satu 
mitra baru BPS Kabupaten Tana 
Tidung  yang juga merupakan 
Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL) Dinas Pertanian mengaku 
senang terlibat langsung dalam 
pendataaan SITASI2021.

Mereka bersyukur diberi 
kesempatan mendapatkan 
pengalaman-pengalaman 
baru dan mengatakan 
bahwa lebih senang untuk 
turun langsung ke lapangan 
karena dapat berinteraksi 
dengan responden. Mereka 
dapat mendengar langsung 
keluhan-keluhan dan masalah 
yang disampaikan responden 
selaku rumah tangga yang 
memiliki usaha pertanian.

Jumlah sampel SITASI2021 
untuk rumah tangga 
pertanian di Kabupaten Tana 
Tidung mencapai 263  rumah 
tangga pada 26 blok sensus 
terpilih dan 4 perusahaan 
pertanian.  Beberapa sampel 
merupakan daerah pesisir 
dengan akses yang sulit dan 
jauh dari pusat Kabupaten 
Tana Tidung. Satu dari lima 
kecamatan di Kabupaten 
Tana Tidung, yaitu Kecamatan 
Tana Lia, yang tidak dapat 
ditempuh dengan jalur darat 
juga terpilih menjadi sampel 
SITASI2021.
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BPS KABUPATEN BULUNGAN

SATUKAN 
LANGKAH 
MEMBANGUN 
KEBERSAMAAN
Dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan 
melaksanakan kegiatan Capacity Building 
dengan tema “Satukan Langkah, Memba-
ngun Kebersamaan”. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan pada 28 Desember 2021 
di Wahana Bermain Surya, Tanjung Selor. 
Dalam kegiatan tersebut, seluruh pega-
wai BPS Bulungan termasuk PPNPN turut 
serta dalam seluruh rangkaian kegiatan. 

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari 
Kepala BPS Kabupaten Bulungan, Maibu 
Barwis Sugiharto. Menurut Bapak Maibu, 
kegiatan Capacity Building ini diperlukan se-
bagai wadah bagi pegawai untuk refreshing 
sejenak dari padatnya kegiatan dan untuk 
meningkatkan komunikasi serta kerjasama 
antar pegawai. Dalam sambutannya, Bapak 
Maibu menyampaikan bahwa selama ke-
giatan berlangsung seluruh jabatan ditang-
galkan sementara sehingga seluruh peser-
ta dapat membaur tanpa adanya perasaan 
sungkan dengan atasan dan kegiatan dapat 
terlaksana dengan suasana keterbukaan. 

Selanjutnya, seluruh peserta disajikan materi mengenai peningka-
tan kapasitas dan pembangunan karakter melalui kegiatan outbound 
yang dipandu oleh pemateri dari Sekolah Alam Binari Tarakan. Ke-
giatan outbound tersebut diawali dengan senam bersama dan dilan-
jutkan dengan permainan-permainan individu dan kelompok. Dalam 
permainan individu, peserta dilatih untuk berkonsentrasi dalam 
kondisi tertekan dan membuat keputusan secara spontan. Semen-
tara itu, pada kegiatan kelompok, peserta dilatih untuk berkomu-
nikasi dan membangun kerjasama yang baik untuk mencapai suatu 
tujuan. Pada permainan kelompok tersebut, peserta dibagi menjadi 
tiga kelompok dengan anggota masing-masing tujuh orang. Suasana 
kompetitif tidak dapat dihindari karena masing-masing tim berusa-
ha untuk menang dengan strategi yang berbeda-beda.
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Akhirnya, kegiatan 
capacity building di-
tutup dengan aca-
ra tukar kado yang 
sudah disiapkan 
oleh masing-masing 
pegawai. Kado-kado 
yang telah dibungkus 
cantik dengan kertas 
koran bekas diputar 
bergiliran. Meskipun 
isinya tidak mahal, 
namun para pegawai 
cukup bahagia ketika 
mendapatkan hadiah 
dari rekan kerja. 

Meskipun pekerjaan di tahun 2021 telah berakh-
ir, namun semangat untuk mengabdi pada negeri 
harus tetap dipupuk untuk menghadapi pekerjaan 
di tahun-tahun berikutnya. Kegiatan capacity build-
ing ini semoga dapat memacu semangat seluruh 
pegawai BPS Kabupaten Bulungan untuk terus 
berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik ter-
utama di lingkungan kerja. Diharapkan setelah 
kegiatan capacity building tersebut, pegawai BPS 
Kabupaten Bulungan menjadi semakin termotivasi 
dalam diri untuk terus berkolaborasi, meningkat-
kan hubungan kerja sama dan etos kerja, serta leb-
ih bertanggung jawab atas amanah yang diberikan 
dalam menghasilkan data yang berkualitas untuk 
Indonesia maju.

Setelah melakukan rangkaian 
outbound, peserta diarahkan 
untuk duduk melingkar dan 
menutup mata. Pegawai BPS 
Bulungan diajak untuk ber-
muhasabah bersama. Peman-
du kegiatan mengingatkan 
kembali atas tanggung jawab 
sebagai pegawai BPS dan 
nilai-nilai BerAKHLAK yang 
harus tetap dipegang-teguh 
selama menjadi ASN. Selain 
itu, pegawai juga diingatkan 
untuk tidak lupa berterima 
kasih pada diri sendiri atas 
segala kerja keras dan jerih 
payah yang telah dilakukan 
selama ini.
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BPS Kabupaten Nunukan

Melihat Nunukan 
Lebih Dekat Melalui 
Survei Biaya Hidup 
(SBH) 2022

Survei Biaya Hidup atau biasa disingkat SBH kali ini berbeda dengan SBH tera-
khir yang diselenggarakan lima tahun lalu (2018), dimana pada waktu itu hanya 
mencakup 90 kabupaten/kota dan dilakukan di wilayah perkotaan saja. Tahun 2022, 
setelah lima tahun berselang, SBH kembali diadakan dengan penambahan sampel 
di daerah sebanyak 60 kabupaten yang surveinya dilaksanakan di wilayah  pedes-
aan. Dengan demikian, SBH 2022 akan mencakup SBH Urban yang terdiri 94 kabu-
paten/kota untuk wilayah perkotaan  dan 60 SBH Rural kabupaten/kota di wilayah 
pedesaan sehingga total cakupannya sebanyak 154 kabupaten/kota. 

SBH 2022 bertujuan memperbarui tahun dasar IHK dari 2018 menjadi 2022, 
mendapatkan gambaran tentang pola konsumsi masyarakat sebagai bahan peny-
usunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan 
Indeks Harga Konsumen (IHK), mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi 
penduduk daerah perkotaan dan pedesaan, serta mendapatkan keterangan tentang 
keadaan sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan pedesaan.

Pelaksanaan SBH 2022 sudah 
pada tahap pencacahan sampel 
sejak 2 Januari 2022 lalu, dima-
na sebelumnya dilakukan pemu-
takhiran pada tanggal 1-17 De-
sember 2021 secara door to door 
untuk mendapatkan rumah tang-
ga yang eligible untuk dicacah 
dalam pelaksanaan SBH 2022.

Kabupaten Nunukan termasuk salah satu Kabupaten 
yang ada  di Kalimantan Utara yang tercakup dalam 
pemilihan sampel SBH Rural, dimana sebelumnya ha-
nya ada tiga wilayah yaitu wilayah 1, wilayah 2, dan 
wilayah 3 yang menjadi sampel, namun setelah adanya 
revisi menjadi 2 wilayah saja, yaitu wilayah 1 di Pulau 
Nunukan yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan  
Nunukan Selatan serta wilayah 2 di Pulau Sebatik, yai-
tu Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Induk, 
Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Timur.
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Total blok sensus pada SBH 2022 di Kabupaten Nunukan selama 
setahun adalah 120 blok sensus yang dibagi dalam 4 triwulan. 
Satu triwulan terdiri dari 30 blok sensus dengan 10 sampel ru-
mah tangga,  dengan melibatkan 30 orang petugas pencacah 
lapangan (PCL) yang  direkrut dari mitra BPS dan 15 petugas 
pengawas lapangan (PML) direkrut dari Organik BPS dan Mitra 
berpengalaman.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Agung Nugroho, begitu  an-
tusias untuk menyukseskan SBH 2022 yang baru pertama kali 
diadakan di Nunukan. Dalam pembukaan pelatihan SBH, tidak 
henti-hentinya beliau menyemangati para petugas SBH akan 
perannya yang begitu penting dalam setiap kegiatan pendataan 
di BPS. “ Kalian-kalianlah mitra BPS terpilih sebagai ujung tom-
bak BPS. Mitra yang jujur dan handal dapat menghasilkan data 
yang valid dan akurat ”, ucap beliau. 
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BPS Kabupaten Malinau

Pencanangan 
Zona Integritas
BPS Kabupaten Malinau menggelar Pencanangan Pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan 
di Hotel Mahkota, pada Kamis (20/05). Kepala BPS Kabupaten Mali-
nau Supriyanto, S.ST, menerangkan bahwa tuntutan masyarakat da-
lam terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme kini semakin tinggi. Demikian pula 
harapan akan adanya kualitas pelayanan publik yang baik semakin 
meningkat. Hal ini telah menjadikan reformasi birokrasi sebagai 
hal yang mutlak dilakukan untuk instansi pemerintah.

Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokra-
si yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi. “Oleh karena itu, peran serta Bapak Ibu semua sangat diharapkan untuk bersama-sama 
bersinergi dalam mewujudkan BPS Kabupaten Malinau sebagai wilayah bebas korupsi dan 
sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani” jelasnya.

Presiden RI telah menginstruksikan kepada 
Menteri dan Kepala Lembaga Negara ser-
ta Kepala Daerah untuk mengambil lang-
kah-langkah yang diperlukan dalam rangka 
pencegahan dan pemberantasan korupsi se-
suai tugas, fungsi dan kewenangannya mas-
ing-masing. “Dengan adanya zona integritas 
diharapkan proses reformasi birokrasi suatu 
instansi menuju WBK dan WBBM dapat ber-
jalan semakin cepat dan terukur” ujarnya. 
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Sementara itu, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E, dalam 
arahannya menekankan bahwa dalam agenda reforma-
si birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur 
pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan 
akuntabilitas. Adapun kapasitas yang dimaksud di sini ialah 
kompetensi, baik kompetensi teknis maupun kompetensi 
manajerial. Aparatur yang memiliki kompetensi diharapkan 
dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
dengan menerapkan prinsip-prinsip good government. “Hal 
ini sejalan dengan visi Kabupaten Malinau yang mandiri, 
sejahtera, didukung oleh pemerintahan yang profesional ” 
ujarnya.

Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan akan se-
makin berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 
“Karena itu saya memandang bahwa pencanangan zona 
integritas ini sangat penting dan perlu dilaksanakan oleh 
setiap satuan kerja” jelasnya.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan BPS 
Kabupaten Malinau dapat meningkatkan pelayanan prima 
atas hasil data statistik berkualitas, sehingga pengguna 
data dapat mengakses data statistik dengan cepat, lebih 
baik, lebih mudah, dan lebih murah. 

“Saya Ada Untuk Semua”  
“Bersama Kita Pasti Bisa”  

“Salam Harmonis Untuk Kita Semua”
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Intervensi Nasional
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Program Intervensi Nasional terdiri dari 
Coaching Week, PIA Day, dan Coffee Morning 

rutin diselenggarakan BPS Provinsi/
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara 
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Penghargaan

Berikut adalah 
penghargaan yang 
berhasil diraih BPS 
Provinsi Kalimantan 
Utara tahun 2021 

1. Satuan Kerja Berpredikat 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
di Lingkungan Badan Pusat 
Statistik
2. Partisipasi Pendampingan dan 
Pembinaan Kegiatan Statistik 
Sektoral
3. Penghargaan UAPPA-W Terbaik 
Tahun Anggaran 2021
4. Implementasi Marketplace 
Terbaik 2021
5. Capaian Respons Survei 
Terbaik Keempat untuk Kategori 
Wilayah dengan Jumlah  
Usaha Kurang dari 290 Ribu 
pada Kegiatan Survei Kegia-
tan Usaha pada Masa Pandemi 
COVID-19

1

Predikat WBK untuk BPS Provinsi Kalimantan Utara 
diberikan oleh Badan Pusat Statistik pada Bulan Juli 
yang lalu.

2

Quick Wins ketiga BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 
2021, Pendampingan Statistik Sektoral, berhasil men-
dorong BPS Kaltara memperoleh apresiasi dari Pemer-
intah Daerah, khususnya Gubernur Provinsi Kalimantan 
Utara pada kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
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3

Kepala BPS Provinsi Kalimantan 
Utara menerima penghargaan 
UAPPA-W terbaik dan 
Implementasi Marketplace 
terbaik dari Gubernur 
Kalimantan Utara

4

5

Capaian respons SKUPMC-19 
BPS Kaltara yang meningkat 

tajam dibandingkan tahun 
sebelumnya menghantarkan 
penghargaan dari BPS Pusat.
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Kegiatan Pimpinan

Talkshow Kaltara Bicara “Memahami Indeks Kebahagiaan Kaltara”

Rapat Pimpinan Lengkap di Kabupaten Nunukan Diskusi Publik Menyikap Hasil Mahkamah 
Konstitusi
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Kunjungan Tamu

Kunjungan Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia

Kunjungan dari Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik BPS Pusat.
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Mutasi Pegawai

Selamat berkarya di tempat yang baru.

Selamat dan Sukses atas Mutasi

RATIH NIRAHANA SARI, SST
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Ucapan Suka Cita  

Ucapan Duka Cita
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