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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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Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Kegiatan PL-KUMKM Tingkat 

Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 3 Juni 2022 – 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. Pendataan KUMKM merupakan momen krusial 
untuk memperoleh basis data esensial sebagai referensi dalam membangun sistem 
registrasi KUMKM di Indonesia. 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). 
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Pada Hari Jumat, 3 Juni 2022, BPS 
Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UKM (Disperindagkop dan UKM) Provinsi 
Kalimantan Utara melakukan Rapat 
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
PL-KUMKM 2022. Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh Ibu Hj. Hasriyani (Kepala Disperindagkop 
dan UKM), Ibu Panca Oktianti (Koordinator 
Fungsi Statistik Distribusi), serta Tim Pokja 
Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, dan 
Kabupaten Bulungan.

  Hj. Hasriyani  ““

Berdasarkan hasil evaluasi Disperindagkop 
dan UKM selama dua bulan terakhir, ditemukan 
beberapa kendala dalam pencacahan PL-
KUMKM seperti responden menolak didata, 
error pada CAPI, dan petugas enumerator 
(pencacah) belum aktif dilapangan. Oleh 
karena itu, BPS diundang pada rapat 
koordinasi dan evaluasi ini agar dapat 
melakukan sharing knowledge terkait strategi 
pencacahan lapangan dan manajemen resiko. 
Acara tersebut diselenggarakan di Kedai 
Seruyuk, Jalan Lembasung, Tanjung Selor, 
Kabupaten Bulungan dan dibuka oleh Bapak 
Mohtari selaku Kepala Bidang Koperasi 
Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara.
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Rapat Koordinasi

Rapat 
Koordinasi 
Teknis Sensus 
Penduduk 2020 
Lanjutan
BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menyelenggarakan kegiatan Rapat 
Koordinasi Teknis Sensus Penduduk 
2020 (Rakortek SP2020) Lanjutan 
pada 25-28 April 2022. Kegiatan 
ini dilaksanakan secara tatap muka 
dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan selama 2 (dua) hari efektif 
pada tanggal 26 dan 27 April 2022 
di Swiss-Belhotel Tarakan. Peserta 
kegiatan Rakortek SP2020 Lanjutan 
Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 
penanggung jawab kegiatan di BPS 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketua

dan 2 (dua) orang anggota internal 
bidang tim pelaksana kegiatan di 
tingkat provinsi, ketua bidang tim 
pelaksana di tingkat kabupaten/
kota, serta anggota tim pelaksana 
kegiatan SP2020 Lanjutan dari pihak 
eksternal, yaitu Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil serta Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik, 
dan Persandian Provinsi Kalimantan 
Utara. Selain itu, hadir juga 1 (satu) 
orang perwakilan Change Agent 
Network (CAN) dari BPS Provinsi dan 
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara 
yang memaparkan inovasi yang telah 
dilakukan di masing-masing kantor 
BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rakortek SP2020 Lanjutan 
terbagi menjadi dua sesi, yaitu 
sesi pleno dan sesi komisi. Pada 
hari pertama (26/04) setelah sesi 
pembukaan, seluruh peserta mengikuti 
sesi pleno yang diisi oleh beberapa 
narasumber. Pleno diawali dengan
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paparan Zona Integritas oleh 
BPS Provinsi Kalimantan Utara. 
Sesi berikutnya yaitu paparan 
oleh Dinas Kesehatan dan Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik, 
dan Persandian Provinsi Kalimantan 
Utara. Berikutnya adalah paparan dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Provinsi Kalimantan Utara serta 
Akademisi dari Universitas Borneo 
Tarakan. Hari pertama kegiatan 
Rakortek SP2020 Lanjutan Provinsi 
Kalimantan Utara diakhiri dengan 
paparan rencana pelaksanan kegiatan 
SP2020 Lanjutan oleh masing-masing 
Kepala BPS Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Utara. 

Pada hari kedua, seluruh peserta 
terbagi ke dalam beberapa komisi 
sesuai dengan bidang pelaksana 
SP2020 Lanjutan. Pada sesi komisi, 
masing-masing ketua bidang 
pelaksana dari BPS Kabupaten/Kota 
memaparkan rencana aksi yang akan 
dilakukan terkait kegiatan SP2020 
Lanjutan serta pembahasan isu 
strategis sesuai dengan isu yang ada 
di masing-masing bidang pelaksana. 
Kegiatan hari kedua diakhiri dengan 
pembacaan resume dan rencana 
tindak lanjut pada sesi pleno terkait 
pelaksanaan SP2020 Lanjutan di 
Provinsi Kalimantan Utara.
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Tim Gubernur Untuk
Percepatan Pembangunan
(TGUPP)

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara berkolaborasi 
bersama BPS Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi 
Kalimantan Utara. Dalam proses pembangunan suatu wilayah, sangat dibutuhkan data yang 
berkualitas agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Salah satu upaya awal untuk 
mendapatkan data yang berkualitas yakni kunjungan TGUPP ke BPS Pusat.

TGUPP
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“

Pada 21 juni 2022, Gubernur dan TGUPP 
bersama perwakilan BPS Provinsi Kalimantan 
Utara melakukan audiensi dengan Kepala 
BPS RI di gedung 3 lantai 1 BPS RI. Adapun 
beberapa tujuan audiensi TGUPP bersama BPS 
Pusat diantaranya menyelaraskan penyediaan 
data statistik di lingkungan pemerintah 
daerah melalui integrasi perencanaan dan 
perancangan data, kolaborasi pendataan 
dan pengelolaan data, serta berbagi-pakai 
data dan pemanfataannya. Kunjungan ini 
juga sebagai wujud kolaborasi BPS bersama 
K/L/D/I setempat dalam mengatasi isu 
pembangunan. 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 
audiensi Gubernur Kaltara bersama kepala 
BPS RI kali ini dirangkum sebagai berikut:
1. Diperlukan penyelarasan penyediaan  

data daerah di semua Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). Penguatan 
Statistik Sektoral untuk memenuhi dan 
mendukung Satu Data Indonesia.

2. Pemanfaatan data statistik untuk 
keperluan berbagai program atau kegiatan 
pemerintah daerah untuk pembangunan 
berkelanjutan dan meningkatkan daya 
saing daerah.

3. Diperlukan kajian yang mendalam 
tentang Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), mendapatkan masukan dan saran 
dari BPS, guna perbaikan berbagai 
indikator; Kependudukan, sosial dan 
ekonomi.

4. Provinsi Kalimantan Utara salah satu 
provinsi termuda dan sebagai beranda 
NKRI memerlukan informasi yang 
komperhensif untuk membangun wilayah 
perbatasan yang lebih baik serta memberi 
manfaat yang luas bagi penduduknya.

Sebuah data memiliki peran penting dalam 
pembangunan ekonomi suatu wilayah. 
Kolaborasi antara TGUPP dan BPS ini 
diharapkan dapat mendukung terwujudnya 
percepatan pembangunan di Provinsi 
Kalimantan Utara.

Selanjutnya, saran yang diberikan kepala BPS RI 
yakni :
1. Pemerintah daerah bersama BPS perlu 

memetakan kebutuhan data (makro dan 
mikro) sesuai dengan target pembangunan 
yang akan dicapai.

2. Penggunaan data makro yang dihasilkan 
BPS harus memperhatikan pemaknaan yang 
tepat.

3. Penyediaan data mikro untuk intervensi 
kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah 
dengan menempatkan desa sebagai subjek 
pembangunan dan pengelolaan data.

4. BPS sebagai pembina data statistik 
membantu pemerintah daerah meningkatkan 
kapasitas desa dalam penyelenggaraan 
kegiatan statistik untuk pengumpulan data 
mikro.
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Pelatihan Petugas

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pemetaan Lapangan Wilkerstat Sensus 
Pertanian 2023 (ST2023), dilaksanakan Pengolahan Hasil Pemetaan Lapangan 
Wilkerstat ST2023. Kegiatan pengolahan ini dilaksanakan di BPS Kabupaten/Kota 
se-Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengolahan dimulai, 
diselenggarakan Pelatihan Petugas Pengolahan Pemetaan Lapangan Wilkerstat 
ST2023 untuk membekali petugas dalam melaksanakan kegiatan pengolahan 
di masing-masing wilayah kerjanya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari 
tanggal 12-13 April 2022 secara tatap muka di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung 
Selor. Pada pelatihan ini bertindak sebagai instruktur nasional adalah Rifana Yuniar 
Rahman, SST., Penanggung Jawab Subfungsi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS 
Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 11 peserta yang bertindak 
sebagai petugas di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Pelatihan Petugas Pengolahan
Pemetaan Lapangan Wilkerstat

ST2023
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Selanjutnya, kegiatan Pengolahan Pemetaan 
Lapangan Wilkerstat ST2023 dilaksanakan 
mulai April sampai dengan Desember 2022. 
Kegiatan ini dimulai dengan pengolahan 
muatan yang dilaksanakan pada 18 April s.d 
30 Juni 2022. Dilanjutkan dengan kegiatan 
pengolahan peta, perbaikan batas, dan digitasi 
titik bangunan pada 13 Juni s.d 30 September 
2022. Setelah itu, dilaksanakan layouting pada 
1 Oktober s.d 31 Desember 2022. Nantinya, 
kegiatan ini akan menghasilkan kerangka 
induk muatan wilayah kerja statistik yang siap 

digunakan sebagai dasar perencanaan dalam 
pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan untuk 
mendapatkan muatan pertanian wilkerstat 
Sensus Pertanian 2023 yang mutakhir. Mari 
bersama sukseskan kegiatan Pengolahan Hasil 
Pemetaan Lapangan Wilkerstat ST2023 sebagai 
bagian dari kegiatan Sensus Pertanian 2023.
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Pelatihan Petugas
Updating Direktori Perusahaan Pertanian 
dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya 
(DPP/DUTL)

Pada tanggal 23–26 Mei 2022 Badan 
Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 
Utara telah berhasil menyelenggarakan 
pelatihan petugas updating DPP dan 
DUTL. Pelatihan tersebut dibuka dan 
ditutup oleh Koordinator Fungsi Statistik 
Produksi, Vivi Azwar, SP, M.Si. , serta 
diikuti sekitar 31 peserta yang terdiri 
dari pegawai organik BPS Kabupaten/
Kota se-Kalimantan Utara dan mitra 
statistik BPS. Pelatihan yang diberikan 
langsung oleh instruktur nasional, Faris 
Lahudin, S.Tr.Stat. , berhasil membuat. 
para peserta menerima nilai rata-rata

sebesar 90, yang artinya semua peserta 
layak menjadi petugas dalam kegiatan 
lapangan updating DPP dan DUTL 

Kegiatan updating DPP dan DUTL 
merupakan serangkaian kegiatan 
persiapan untuk menyongsong Sensus 
Pertanian 2023. Pada tahun ini persiapan 
Sensus Pertanian 2023 dimulai dengan 
pemutakhiran wilkerstat yang telah 
selesai dilaksanakan, updating DPP dan 
DUTL yang dilakukan pada Juni-Juli, 
kemudian diikuti dengan publisitas masif 
yang mulai kick off pada bulan Oktober

Pelatihan Petugas
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2022. Updating DPP dan DUTL memiliki 
tujuan untuk mendapatkan direktori 
perusahaan pertanian dan usaha 
pertanian kelompok yang mutakhir 
sehingga dapat digunakan menjadi dasar 
pada kegiatan lapangan Sensus Pertanian 
2023 mendatang.

Pada bulan Juni – Juli ini semua petugas 
yang telah mengikuti pelatihan telah 
memulai kegiatan updating. Tentunya, 
harapan kita semua dalam kegiatan ini, 
seluruh petugas mampu menyelesaikan 
tugasnya dengan baik dan hasil dari 
kegiatan ini mampu menjadi dasar untuk 
kegiatan Sensus Pertanian  2023 ke 
depan. #SalamST2023.
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Sosialisasi PMB

Sosialisasi
Penerimaan Mahasiswa/i Baru
Politeknik Statistika STIS Tahun 2022 
dan Ujian Tahap I (SKD) SPMB
Politeknik Statistika STIS
Senin, 18 April 2022, BPS Provinsi 
Kalimantan Utara bekerja sama dengan 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) 
Kabupaten Bulungan berkesempatan 
menyelenggarakan sosialisasi penerimaan 
mahasiswa/i baru Politeknik Statistika STIS 
Tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan 
dalam rangka menyebarluaskan informasi 
terkait penerimaan mahasiswa/i baru sekolah 
kedinasan yang berada di bawah naungan 
Badan Pusat Statistik (BPS).

Sosialisasi berlangsung di Gedung 
Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten 
Bulungan, dengan dihadiri oleh perwakilan 
siswa/i SMA yang berada di Kabupaten 
Bulungan. Kegiatan sosialisasi ini dibuka 
secara langsung oleh Ibu Tri selaku Kepala 
Bidang Perpustakaan Kabupaten Bulungan. 
Pada kesempatan ini, M. Syahrul Muharom 
selaku tim dari BPS Provinsi Kalimantan 
Utara memaparkan materi terkait penerimaan 
mahasiwa/i baru Politeknik Statistika STIS yang 
akan segera dibuka pendaftarannya. Kegiatan 
berlangsung secara interaktif, peryanyaan 
demi pertanyaan dilontarkan oleh siswa 
maupun guru dengan antusias. Diharapkan 
dengan adanya kegiatan ini dapat menarik 
minat siswa/i di Kabupaten Bulungan untuk 
mendaftarkan diri di Politeknik Statistika STIS.
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Kamis, 09 Juni 2022, telah berlangsung Ujian 
Tahap I Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 
(SPMB) Politeknik Statistika STIS Tahun 2022 
untuk wilayah Kalimantan Utara. Ujian Tahap 
I berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
berlangsung di Kantor UPT BKN Tarakan 
Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 
peserta ujian sebanyak 32 orang tersebar 
dari siswa/i SMA se-Kalimantan Utara. 
Prosesi ujian diawali dengan pembukaan 
segel pintu tempat pelaksanaan Computer 
Assisted Test (CAT) SKD berlangsung. 

Adapun pelaksanaan SKD di Provinsi 
Kalimantan Utara dibagi menjadi 2 (dua) sesi. 
Kedua sesi ujian diawali dengan dilakukan 
proses registrasi dan pemberian pin peserta, 
penitipan barang di loker yang telah 
disediakan, bodychecking, serta pemindahan 
peserta dari meja registrasi menuju ruang 
tunggu steril. Sebelum menuju meja registrasi, 
dilakukan proses bodychecking pertama, 
pencocokan kelengkapan dokumen yang 
harus dibawa oleh peserta ujian, pencocokan 
wajah peserta dengan kartu identitas yang 
masih berlaku, serta pencocokan nama 
ibu kandung peserta ujian. Setelah itu, 
dilakukan proses pemindahan peserta dari 
ruang tunggu steril ke ruang ujian. Peserta 
diperiksa kembali dengan menggunakan 
metal detector, lalu dilakukan bodychecking 
kedua sebelum memasuki ruang ujian.

Dari 33 peserta yang seharusnya mengikuti 
ujian, terdapat 1 (satu) orang peserta 
yang tidak hadir tanpa alasan/keterangan. 
Sehingga hasil akhir dari Ujian Tahap I yang 
dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara, 
dari 32 peserta yang mengikuti ujian, terdapat 
20 peserta yang berhasil memenuhi passing 
grade yang telah ditetapkan oleh BKN.
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Reportase

Di akhir triwulan I tahun 2022, 
BPS Provinsi Kalimantan Utara 
menetapkan saudari Fitri Puspitasari 
sebagai pegawai teladan untuk 
periode triwulan I tahun 2022. Pada 
kesempatan ini, fungsi statistik 
sosial telah melahirkan 2 periode 
pegawai teladan pada dua triwulan 
secara berurutan. Pegawai yang hobi 
membaca ini sebelumnya bahkan 
belum pernah menjadi nominasi dari 
pegawai teladan dari fungsi statistik 
sosial. 

Perempuan yang lahir di Bantul, 17 
Juli 1995 ini mengatakan bahwa 
tidak ada persiapan khusus yang 
dilakukannya untuk menjadi pegawai

Pegawai Teladan 
FITRI

PUSPITASARI

teladan. Bekerja dengan ikhlas, rajin, 
serta menjaga kedisiplinan dilakukan 
sehari-hari sebagai pegawai BPS di 
provinsi paling muda di Indonesia ini.

Sebelumnya, belum pernah ada 
penghargaan khusus di pekerjaan 
formal yang pernah diterima 
oleh perempuan yang berusia 27 
tahun ini. Meskipun begitu, pada 
euphoria Hari Statistik Nasional di 
tahun lalu, ia berkesempatan untuk 
mengikuti kompetisi infografis yang 
diselenggarakan oleh BPS Provinsi 
Sumatera Barat dan memenangkan 
kompetisi tersebut sebagai juara 1. 
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kesibukan pekerjaan sehari-hari, 
ia tetap menyempatkan untuk 
berolahraga dan menghibur diri 
dengan menonton film kesukaan tanpa 
melupakan tanggung jawabnya di 
pekerjaan sehari-harinya. Ia berharap 
bahwa apa yang dikerjakannya selama 
ini dapat bermanfaat untuk berbagai 
pihak.

Sedangkan pada lomba desain yang 
diadakan oleh KPKNL Tarakan dalam 
kompetisi desain pada tahun 2021, ia 
juga kembali memenangkan kompetisi 
tersebut sebagai juara 1.

Mengelola pekerjaan dengan baik 
diperlukan di tengah beban pekerjaan 
yang semakin menumpuk. Ditengah 
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Pembekalan CPNS 2022

Selasa, 10 Mei 2022, sebanyak 16 
orang putra putri tebaik bangsa  hadir 
di BPS Provinsi Kalimantan Utara 
untuk menerima Pembekalan CPNS 
BPS Tahun 2022. Kegiatan pembekalan 
ini dibuka secara langsung oleh Ibu 
Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si. selaku 
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara. 
Selama acara berlangsung, Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara didampingi 
oleh Kepala Bagian Umum, Statistisi 
Madya BPS Provinsi Kalimantan Utara, 
dan Kepala BPS Kabupaten Bulungan 
menyampaikan pembekalan terkait

hal-hal yang perlu diketahui oleh 
putra putri CPNS baru ini, diantaranya 
mengenai kondisi geografis, 
lingkungan kerja, budaya kerja, dan 
organisasi di BPS Provinsi maupun 
BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan 
Utara. Selain itu, beberapa pegawai 
BPS Provinsi Kalimantan Utara juga 
ikut serta dalam kegiatan pembekalan 
ini untuk memberikan sekelumit 
insight serta pengalaman kerjanya 
selama penempatan di BPS Provinsi 
maupun di BPS Kabupaten/Kota. 
Hal ini penting disampaikan agar 

BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Utara

Pembekalan CPNS
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Untuk CPNS BPS Tahun 2022, 
kami ucapkan selamat mengabdi kepada Ibu Pertiwi melalui Badan 

Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.

calon pegawai BPS Provinsi dan BPS 
Kabupaten/Kota memiliki gambaran 
awal mengenai work environment di 
BPS Provinsi Kalimantan Utara.

BPS Provinsi Kalimantan Utara sendiri 
mendapatkan 14 orang lulusan 
dari Politeknik Statistika Sekolah

Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS) 
dan 2 orang lulusan dari Politeknik 
Keuangan Negara Sekolah Tinggi 
Akutansi Negara (PKN STAN). Ke enam 
belas calon pegawai ini kemudian 
akan disebar ke BPS Provinsi dan 
ke seluruh BPS Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Utara.
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PSBB

Dalam rangka kolaborasi antar instansi, BPS 
melakukan kunjungan ke Bappeda. Agen-
da pertama yakni, BPS provinsi Kaliman-
tan Utara melaksanakan kegiatan Program 
Statistisi Berbagi Bersama (PSBB). PSBB 
bertujuan untuk lebih mengenalkan pro-
duk-produk yang dihasilkan oleh BPS, be-
rupa data statistik resmi, kepada sejumlah 
K/L/D/I. Selain itu, PSBB juga menjadi salah 
satu upaya BPS untuk meningkatkan ker-
jasama dengan berbagai instansi yang ada 
di Provinsi Kalimantan Utara serta merupa-
kan salah satu bentuk inovasi pelayanan 
publik kepada para pengguna data. Hal ini 
sejalan dengan program Quick Wins BPS 
butir ketiga yaitu pembinaan statistik sek-
toral.

PSBB (Program Statistisi Berbagi Bersama)
Dan Bimbingan Teknologi Tim Penilai Internal 
(BimTek TPI)

Pada hari jumat (10/6) tim dari fungsi Nerwilis BPS Provinsi 
Kalimantan Utara berkolaborasi dengan Bappeda Provin-
si Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan salah satu 
rangkaian kegiatan PSBB yang bertempat di Bappeda 
Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan PSBB kali ini turut me-
ngundang perwakilan dari 19 instansi/OPD di lingkungan 
Provinsi Kalimantan Utara. Pada kegiatan tersebut, disam-
paikan perkembangan perekonomian di Provinsi Kaliman-
tan Utara dilihat dari indikator PDRB menurut lapangan us-
aha dan menurut pengeluaran. Setelah penyampaian materi 
oleh BPS, kegiatan dilanjutkan dengan  diskusi interaktif 
membahas terkait indikator PDRB serta kebijakan-kebija-
kan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut dili-
hat dari berbagai sisi masing-masing instansi/OPD. Dengan 
data statistik yang dihasilkan, BPS berperan penting untuk 
memberi gambaran kepada pemerintah dalam upaya men-
gatasi berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat. 

Tanjung Selor, Juni 2022 BPS melakukan kolaborasi bersama Bappeda.
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Kedepannya, diharapakan kegiatan kolaborasi antar instansi seperti ini terus berjalan dan berkembang 
dengan baik. Kerjasama antar dinas atau instansi sangat diperlukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah 
khususnya dalam pembangunan ekonomi menjadi lebih tepat sasaran.

Agenda kedua kunjungan BPS ke Bappeda yakni melakukan Bimbingan Teknologi Tim Penilai Inter-
nal (BimTek TPI). Bimtek TPI dilaksanakan pada hari Senin, 27 Juni 2022. Penilaian program statistik 
di dinas/instansi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan statistik dilakukan dan kes-
esuaian terhadap prosedur penyelenggaraan kegiatan statistik yang ada (GSBPM). Kesesuaian ke-
giatan statistik dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan tentunya akan menghasilkan data yang 
berkualitas. Sebagai penyedia data statistik berkualitas, Bimtek TPI ini menjadi salah satu upaya BPS 
dalam mewujudkan data berkualitas di dinas/instansi. Data yang berkualitas diperlukan untuk men-
dukung pembangunan agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran. Kegiatan Bimtek TPI dimulai dari 
pemaparan materi oleh tim penilai badan dari BPS. Materi yang disampaikan mulai dari pengenalan 
hingga prosedur pelaksanaan penilaian internal. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab 
perihal penilaian internal yang lebih mendalam.
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 Workshop

Pembukaan Workshop Analisis Profil Penduduk

Workshop Analisis Profil Penduduk

Tanjung Selor, 6 Juni 2022 – BPS menyelenggarakan Workshop Analisis Profil Penduduk yang bertempat 
di Hotel Luminor. Workshop ini menjadi salah satu media BPS dalam menyebarluaskan informasi agar 
menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Analisis Profil Pen-
duduk ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Penduduk Lanjutan yang 
telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2022.

Acara kali ini dihadiri Tim Analisis Profil Penduduk BPS Provinsi Kalimantan Utara dan sejumlah tamu 
undangan dari instansi/OPD terkait. Turut hadir sebagai narasumber Bapak Andre Junianto dari Bappeda 
dan Litbang, Ibu Arsanah dari DP3KB, Bapak Khairun Anwar dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 
serta Bapak Suriansyah dari Dinas Sosial.
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Workshop Analisis Profil Penduduk

Bapak Trino Junaidi selaku Ketua 
Tim Analisis Profil Penduduk me-
maparkan bahwa “jumlah penduduk 
Kalimantan Utara mengalami pen-
ingkatan dari tahun ke tahun. Den-
gan bonus demografi yang sedang 
dihadapi Kaltara, berbagai strategi 
peningkatan kualitas SDM maupun 
perekonomian perlu dicapai”. Selain 
itu, Presiden menginstruksikan ke-
pada Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman & Investasi, Gubernur 
Kalimantan Utara dan Bupati Bulun-
gan agar segera menyiapkan SDM 
yang memiliki kualifikasi yang baik 
dengan estimasi kebutuhan hingga 
300 ribu tenaga kerja untuk keperlu-
an Kawasan Industri Hijau Indonesia 
(KIHI). Oleh karena itu, diperlukan fo-
rum bersama salah satunya melalui 
workshop ini untuk membahas 
strategi peningkatan kualitas SDM 
yang dapat diterapkan.

Dengan diselenggarakannya work-
shop ini, diharapkan dapat mening-
katkan kolaborasi guna merumuskan 
strategi peningkatan kualitas SDM 
yang tepat untuk Provinsi Kaliman-
tan Utara.
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Kunjungan Pimpinan

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Oleh Sekretaris Utama BPS

Kunjungan Sekretaris Utama BPS

Rabu, 29 Juni 2022, Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si., selaku Sekretaris Uta-
ma Badan Pusat Statistik tiba di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 
Setibanya di kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara, Atqo Mardiyanto 
berkenan melantik Yuda Agus Irianto sebagai Kepala BPS Kabupaten 
Bulungan dan Umar Riyadi sebagai Kepala BPS Tana Tidung. Pelanti-
kan ini dihadiri juga oleh seluruh kepala BPS Kabupaten/Kota se-Ka-
limantan Utara. Dalam sambutannya, Atqo Mardiyanto berpesan 
bahwa pejabat yang telah dilantik agar selalu menjaga dan mem-
pertahankan independensi dan integritas BPS. Selain itu, sebagai up-
aya mempercepat penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Atqo 
juga berpesan agar selalu meningkatkan koordinasi dan sinergitas 
dengan jajaran Diskominfo dan Bappeda di wilayah masing-masing, 
serta melakukan penjajakan untuk membangun Desa Cinta Statistik 
(Desa Cantik) karena hal ini penting untuk menyukseskan eskalasi 
program tersebut yang telah dicanangkan BPS di tahun 2022 min-
imal 1 (satu) desa di tiap Kabupaten/Kota. Atqo juga meminta agar 
pejabat yang telah dilantik untuk membangun komunikasi yang baik 
dengan seluruh jajaran, harus konsisten antara kata dan perbuatan, 
serta tampil di depan sebagai contoh bagi seluruh pegawai. Selamat 
kepada pejabat yang telah dilantik, semoga diberikan kemudahan 
dalam menjalankan amanah yang baru.
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Setelah berakhirnya acara pelantikan, selanjutnya Atqo Mardiyanto mengikuti Rapat Progress Pem-
bangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh CV. Fatek Engineering 
Consultant, PT. Fasade Kobetama Internasional, PT. Cipta Pirmindo Abadi, Tim Pembangunan Gedung 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, Atqo Mardiyanto memberikan mandat bahwa pem-
bangunan gedung harus selesai pada Desember 2022. Selain itu, Atqo Mardiyanto berharap seluruh 
tim dapat melakukan rapat progress pembangunan gedung setiap minggunya untuk mengendalikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi. Atqo Mardiyanto juga berpesan agar seluruh vendor pe-
menang tidak melakukan gratifikasi kepada pegawai BPS Provinsi Kalimantan Utara.

Suasana Saat Rapat Tim Pembangunan Gedung
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Kunjungan Pimpinan

Peninjauan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Oleh Sekretaris Utama BPS

Kunjungan Sekretaris Utama BPS

Selanjutnya, Atqo Mardiyanto 
bersama Plt. Kepala dan Koor-
dinator Fungsi/PJ Fungsi BPS 
Provinsi Kalimantan Utara, 
Kepala BPS Kabupaten/Kota 
se-Kalimantan Utara, seluruh 
Vendor Pemenang dan Tim 
Pembangunan Gedung Kan-
tor BPS Provinsi Kalimantan 
Utara berkesempatan untuk 
meninjau langsung lokasi 
pembangunan gedung kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Utara 
yang berlokasi di Jalan Jelarai 
Raya RT 075 RW 028 Tanjung 
Selor Hilir, Tanjung Selor, Bu-
lungan. Pada kesempatan ini, 
Atqo Mardiyanto bersama Tim 
Pembangunan Gedung Kan-
tor melakukan peletakan batu 
pertama sebagai simbol dimu-
lainya pembangunan gedung 
kantor BPS Provinsi Kaliman-
tan Utara. 
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Keesokan harinya, Kamis, 30 Juni 2022, Atqo Mardiyanto berkenan hadir kembali berkunjung ke kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, BPS Provinsi Kalimantan Utara menyelenggara-
kan acara bertajuk Bincang Santai bersama Sestama BPS dengan dimoderatori oleh Plt. Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara, Slamet Romelan. Adapun peserta pada acara Bincang Santai ini adalah 
Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Utara dan Pegawai BPS Kabupaten Bulungan. Bincang santai ini 
diawali dengan arahan dari Bapak Atqo Mardiyanto. Dalam arahannya, beliau menyampaikan motivasi 
kepada seluruh pegawai yang hadir agar terus semangat dan menjalin kerjasama serta komunikasi 
yang baik antar seluruh pegawai dalam setiap kegiatan di Badan Pusat Statistik. Setelah arahan dari 
beliau, Bapak Slamet Romelan selaku Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara memberikan kesempa-
tan kepada pegawai untuk berdiskusi santai bersama Bapak Sestama Badan Pusat Statistik. 
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BPS Kabupaten Malinau

Sepenggal Kisah Lucu
Pendataan SP2020 Lanjutan

Sensus Penduduk merupakan kegiatan yang 
pernah dilaksanakan di tahun 2020. Pendataan 
masyarakat dari rumah ke rumah, pondok ke 
pondok bahkan ladang ke ladang tidak luput 
dari sisiran petugas pendataan.  Demi mem-
peroleh data yang akurat rintangan demi rin-
tangan dan medan seberat apapun harus di 
lalui sebagai bentuk tanggungjawab terhadap 
negeri tercinta, Indonesia.

Di Tahun ini Sensus Penduduk hadir kembali 
dengan nama keren Sensus Penduduk Long 
Form alias SP2020 Lanjutan. Tujuan utama dari 
kegiatan ini diantaranya untuk memperoleh 
parameter demografi seperti kelahiran, kema-
tian, dan migrasi serta indikator lainya guna 
menghasilkan indikator Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs). Metode pendataan SP2020 
Lanjutan ini sudah terdigitalisasi agar dapat 
menggunakan smartphone yang mempermu-

dah pencacahan kedepannya akan tetapi Ka-
bupaten Malinau yang masih banyak kendala 
dalam hal jaringan hanya dapat menggunakan 
metode konvensional yaitu mencatat dengan 
kuesioner kertas.

Pendataan SP2020 Lanjutan di Malinau dilaku-
kan di 215 sampel blok sensus dengan total 
3440 rumah tangga yang tersebar di 14 keca-
matan. Beban kerja sebanyak ini diselesaikan 
dengan mudah oleh 46 petugas lapangan. 
Berbagai cerita serta pengalaman diabadikan 
dalam kegiatan ini baik yang pahit maupun 
yang lebih pahit. Dimulai dari tahap persiapan 
hingga pengiriman dokumen ke BPS Provin-
si selalu diiringi dengan drama-drama yang 
menarik.
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Hal menarik yang kami alami salah satunya 
perihal mencari tiket pesawat untuk melaku-
kan pendataan ke wilayah Kayan, Sungai Boh, 
Bahau dan Pujungan. Disini keberuntungan 
diuji oleh petugas bandara. Bagaimana ti-
dak, untuk mendapatkan tiket keberangkatan 
kami harus adu nasib dengan masyarakat lain. 
Petugas bandara mengumpulkan nama-nama 
pencari tiket kemudian daftar tersebut diundi 
dan dipilih secara acak siapa saja yang akan 
diberangkatkan. Dari 3 nama yang kami pas-
ang. Beruntungnya kami mendapat 1 nama 
bisa diberangkatkan. Sayangnya untuk Bahau 
dan Pujungan kami kurang beruntung untuk 
mendapatkan tiket. 

Sepertinya segitu saja yang kami ceritakan, 
kami takut apabila kami menceritakan semua 
drama yang ada nantinya dapat membuat 
pembaca syok dengan keistimewaan Kabu-
paten Malinau. Kami harap partisipasi kami 
dapat membantu pembangunan negeri dalam 
menyediakan data yang berkualitas dan cepat.

“
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BPS Kabupaten Bulungan 
Laksanakan Serah Terima 
Jabatan Kepala

BPS Kabupaten Bulungan

Sebelumnya, pada Rabu (29/06/2022) 
telah dilaksanakan pelantikan Kepala BPS 
Kabupaten Bulungan oleh Sekretaris Utama, 
Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si. di BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. Secara resmi, Yuda Agus 
Irianto, S.Si. menjadi Kepala BPS Kabupaten 
Bulungan menggantikan Maibu Barwis 
Sugiharto, SST., M.Si. yang mendapatkan 
amanah baru sebagai Kepala Bagian 
Umum BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kegiatan Serah Terima Jabatan 
yang dihadiri seluruh pegawai BPS 
Kabupaten Bulungan, baik Kepala BPS 
Kabupaten Bulungan baru maupun yang 
lama menyampaikan sambutannya. Bapak 
Maibu menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten 
Bulungan atas kerjasama, kekompakkan 
dan kebersamaan yang telah dibentuk 
selama dipimpin olehnya. Diketahui, Bapak 
Maibu telah menjabat sebagai Kepala BPS 
Kabupaten Bulungan selama hampir 6 tahun.

Pada Kamis (30/06/2022) di ruang rapat BPS Kabupaten Bulungan diselenggarakan 
kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala BPS Kabupaten Bulungan. Nahkoda kepimpinan BPS 
Kabupaten Bulungan diserahterimakan dari Maibu Barwis Sugiharto, SST., M.Si. kepada 
Yuda Agus Irianto, S.Si.
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Selama periode kepemimpinan Bapak 
Maibu, banyak prestasi yang telah dicapai 
BPS Kabupaten Bulungan antara lain 
masuk kategori 10 besar Desa Cantik 
Terbaik, meraih satuan kerja berpredikat 
WBK di Lingkungan Badan Pusat Statistik, 
terlaksananya Pencanangan Zona Integritas, 
terbentuknya kerjasama yang baik dengan 
berbagai OPD dan capaian-capaian lain 
baik teknis maupun non-teknis. 

Pada kesempatan yang sama, Bapak Yuda 
yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala 
BPS Kabupaten Tana Tidung, menyampaikan 
bahwa segala sesuatu yang baik yang 
telah terbentuk selama kepimpinan Bapak 
Maibu dapat dipertahankan dan terus 
dilaksanakan sehingga sinergitas akan 
tetap terjaga. Selain itu, Bapak Yuda juga 
membuka seluas-luasnya kesempatan 
untuk para pegawai menyampaikan kendala 
dan keluh kesah dalam menjalankan tugas 
kedepannya.

Meskipun dengan gaya kepimimpinan yang 
berbeda, pesan yang disampaikan oleh 
Bapak Maibu dan Bapak Yuda sama yakni 
yang terpenting dalam suatu organisasi 
adalah kekompakkan, kerjasama dan 
berharap bahwa seluruh pegawai BPS 
Kabupaten Bulungan dapat menjaga 
keharmonisan serta saling tolong-
menolong.

“Dibawah kepimpinan yang baru, seluruh 
pegawai BPS Kabupaten Bulungan siap 
mendukung dan menyukseskan visi Kepala 
BPS Kabupaten Bulungan untuk membawa 
BPS Bulungan ke arah yang lebih baik.
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Berkenalan dengan Sosok 
Kepala BPS Kabupaten 
Tana Tidung yang Baru

Tepat hari Selasa, 29 Juni 2022, Kepala 
BPS Kabupaten Tana Tidung resmi 
berganti. Kini, BPS Kabupaten Tana 
Tidung dipimpin oleh Bapak Umar 
Riyadi, S.ST., M.E yang menggantikan 
Bapak Yuda Agus Irianto, S.Si yang 
telah menjabat selama 9 tahun 6 
bulan dan saat ini menjadi Kepala BPS 
Kabupaten Bulungan.

Bapak Umar Riyadi, S.ST., M.E pernah 
merasakan pengalaman bekerja di 
enam satker yang berbeda. Setelah 
lulus dari AIS, beliau pertama kali 
ditempatkan di BPS Kutai, kemudian

dipindahtugaskan berturut-turut ke 
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kutai Barat, 
dan terakhir di Kota Balikpapan 
sebagai Koordinator Fungsi Statistik 
Sosial sebelum menjadi Kepala 
BPS Kabupaten Tana Tidung. Dari 
banyaknya pengalaman Bapak Umar 
Riyadi menjadi bagian dari suatu 
kantor, beliau menyebutkan kantor 
BPS Kabupaten Kutai Barat menjadi 
tipe kantor yang ideal dari sisi 
personil, dimana kekuatan teamwork 
berjalan sangat baik. Semua orang 
saling membantu meskipun beban 
pekerjaan sangat banyak. 

BPS Kabupaten Tana Tidung
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Meninggalkan keluarga di Kota 
Balikpapan dan pindah ke kabupaten 
kecil yang jaraknya cukup jauh dengan 
waktu tempuh perjalanan yang lama 
pasti tidak mudah bagi beliau. Namun, 
beliau tetap menjalani dengan 
ikhlas untuk menjalankan misinya 
membangun BPS Kabupaten Tana 
Tidung sebagai kantor BPS terbaik se-
Kalimantan Utara. Ini bukan pertama 
kalinya beliau tinggal di Kabupaten 
yang kecil dan jauh dari akses kota. 
Beliau merasakan déjà vu pada saat 
menginjakkan kaki pertama kali di 
Kabupaten Tana Tidung karena beliau 
pernah merasakan juga pada saat 
masih menjadi pegawai di BPS Kutai 
Barat. 

BPS Kabupaten Tana Tidung kini 
memiliki wajah baru dengan adanya 
pemimpin baru, yang pastinya akan 
membawa harapan-harapan baru 
untuk prestasi-prestasi terbaik yang 
akan dicapai nantinya.

Menjadi kepala kantor merupakan 
pengalaman pertama bagi Bapak Umar 
Riyadi dan tentunya memiliki tantangan 
tersendiri yang dirasakan. “Selama 
menjadi Koordinator Fungsi, perintah 
itu datang sendiri dengan aturan 
yang jelas, berbeda dengan menjadi 
Kepala dimana dibutuhkan banyak ide, 
seni,  dan inovasi yang mudah namun 
menghasilkan outcome yang besar agar 
semuanya bergerak tanpa paksaan”, 
tutur Bapak Umar Riyadi. Selain itu, 
Bapak Umar Riyadi merasa perlu belajar 
beberapa hal diantaranya administrasi, 
dimana materi administrasi tidak pernah 
dipelajari di bangku perkuliahan.  Selain 
itu, materi administrasi bersifat dinamis 
sehingga akan terus berkembang 
sepanjang waktu. Menurut Bapak Umar 
Riyadi, administrasi menjadi hal yang 
sangat penting bagi sebuah organisasi 
dimana organisasi tidak akan berjalan 
dengan baik jika administrasinya kurang 
baik.
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Awal yang Baru

BPS Kabupaten Nunukan

Jumat, 1 Juli 2022, bertempat di 
halaman kantor BPS Kabupaten 
Nunukan, diadakan acara Pelepasan 
Purnabakti Kepala BPS Kabupaten 
Nunukan yaitu Bapak Agung Nugroho, 
SST. Acara ini dihadiri seluruh pegawai 
BPS Kabupaten Nunukan. Setelah 
mengabdi selama 36 tahun di Badan 
Pusat Statistik, khususnya 10 tahun 
di BPS Kabupaten Nunukan, akhirnya 
pada tanggal 1 Juli 2022 yang lalu 
Kepala BPS Nunukan Bapak Agung 
Nugroho, SST memasuki masa pensiun.
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rangkaian perjalanan beliau di BPS 
Kabupaten Nunukan, tiba saatnya 
beliau menyampaikan pesan dan kesan. 
Beliau mengatakan bahwa pegawai 
BPS adalah orang-orang yang kuat, 
mampu bekerja dalam tekanan seberat 
apapun, dan meskipun jauh dari rumah 
dan keluarga, tetap semangat dalam 
menjalani pekerjaan. Beliau berpesan 
agar para pegawai terus meningkatkan 
kapasitas diri, melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi, dan 
terus bersemangat dalam menjalani 
pekerjaan. Diakhir sambutannya, 
beliau juga memohon maaf atas 
segala kesalahan sewaktu memimpin 
di BPS Kabupaten Nunukan.

Acara dimulai dengan pembacaan 
SK Pensiun dan riwayat pekerjaan 
beliau selama mengabdi di Badan 
Pusat Statistik. Dalam kesempatan ini, 
beberapa pegawai, diantaranya Pak 
Ilham, Pak Ayub, Ibu Ari Susilowati 
dan Pak Ardiansyah (PPNPN) 
menyampaikan pesan dan kesan 
selama bekerja bersama beliau di BPS 
Kabupaten Nunukan. Hampir semua  
pegawai memiliki kesan yang sama 
terhadap Pak Agung yaitu pemimpin 
yang sangat sabar dalam menghadapi 
para pegawai dengan bermacam-
macam karakter. 

Setelah pemutaran video yang berisi

sumber: instagram.com/bpskabnunukan
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BPS Kota Tarakan

Kota Tarakan, sebagai satu-satunya kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan salah satu dari 3 
(tiga) daerah acuan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara, tengah melakukan pendataan Survei Biaya 
Hidup (SBH) Tahun 2022. Pendataan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun penuh dan sudah berjalan 
sekitar 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari 2022. SBH 2022 bertujuan untuk memperbarui paket ko-
moditas  (commodity basket) dan diagram timbang hasil SBH 2018 yang sudah tidak sesuai lagi untuk 
menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. Apalagi, perkembangan teknologi informasi, peruba-
han pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perkembangan 
jenis dan kualitas barang/jasa, serta perubahan selera dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola 
konsumsi masyarakat. Selain itu, pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 turut ikut andil 
dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya untuk barang-barang dan jasa yang berkaitan 
dengan kesehatan.

Refreshing dan Evaluasi Survei Biaya Hidup 
(SBH) 2022 Kota Tarakan

Selain mengumpulkan informasi dan data masyarakat mengenai pola konsumsi makanan dan barang/
jasa, SBH 2022 juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi perumahan, pendapatan, serta pen-
didikan dan pekerjaan setiap anggota rumah tangga yang menjadi sampel. Dengan adanya informasi 
tambahan ini, diharapkan hasil dari SBH 2022 dapat mendukung alasan mengenai beragamnya pola 
konsumsi masyarakat jika dilihat dari berbagai aspek lain. 
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Ditengah padatnya kegiatan pegawai organik 
maupun mitra statistik, pada tanggal 27–28 
Juni 2022 yang lalu, BPS Kota Tarakan menye-
lenggarkan kegiatan Refreshing dan Evaluasi 
Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 di Hotel Tara-
kan Plaza yang diikuti sekitar 50 (lima puluh) 
orang peserta, baik mitra maupun pegawai or-
ganik BPS Kota Tarakan.
Kegiatan Refreshing dan Evaluasi Survei Biaya 
Hidup (SBH) 2022 dipandang perlu, sebagai 
salah satu cara untuk “menyegarkan” kembali 
konsep dan definisi terkait alur dokumen, pros-
es pendataan, dan ketepatan isian. Kegiatan 
ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi 
periodik hasil kegiatan pencacahan SBH 2022 
di blok sampel pada tengah tahun berjalan 
(terutama pelaksanaan triwulan 1 dan 2), serta 
menentukan strategi melaksanakan pendataan 
di triwulan 3 dan 4 karena keberhasilan pelak-
sanaan SBH 2022 selain ditentukan oleh kece-
patan pengolahan dalam memotret isian do-
kumen hasil pendataan, utamanya ditentukan 
dari kelancaran alur dokumen dan pengumpu-
lan data di lapangan yang akurat.

Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat antusias dalam menyimak materi yang disampaikan 
oleh Innas. Selain itu, pertanyaan dan diskusi mengenai permasalahan dan kesulitan yang terjadi 
di lapangan selama semester 1 juga disampaikan oleh pengawas dan pencacah. 
Di akhir kegiatan, acara ditutup dengan pemberian hadiah bagi peserta yang mendapatkan nilai 
pendalaman tertinggi di setiap kelasnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta 
dapat memahami kembali konsep dan definisi setiap pertanyaan yang ada dan tetap menjaga 
kualitas data yang dihasilkan untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. ZMH

Kepala BPS Kota Tarakan, Edwin Triyoga, 
SST, SE, M.Si,  melalui sambutannya pada 
pembukaan kegiatan memberikan apresia-
si dan menyampaikan pentingnya hasil dari 
SBH, khususnya bagi pemangku kebijakan 
dan umumnya bagi masyarakat. Selain itu, 
beliau juga memberikan semangat kepada 
petugas lapangan untuk tetap konsisten dan 
berkomitmen dalam menyelesaikan kegiatan 
SBH 2022 yang sudah berlangsung setengah 
jalan. Setelah dibuka langsung oleh Kepala 
BPS Kota Tarakan, kegiatan dilanjutkan den-
gan penyampaian materi SBH 2022 yang 
disampaikan oleh Instruktur Nasional (Innas) 
dimana peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelas 
dan berlangsung selama dua hari efektif. 
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Pojok Galeri

Sensus Penduduk 2020 Lanjutan
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Pojok Galeri

Perpisahan Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, Pada hari Jumat (03/06) bertempat di Badan Pusat Statistik, Kepala BPS 
telah melantik 11 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPS baik BPS 
Pusat maupun BPS Daerah. 1 dari 11 orang yang dilantik tersebut adalah Kepala BPS 
Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si. Ibu Tina, yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, dilantik menjadi Kepala BPS 
Provinsi Sulawesi Barat.

Pada hari Senin (06/06), beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pegawai di 
lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Utara dan berpesan untuk senantiasa menjaga 
semangat dalam setiap pemenuhan tugas di Provinsi Kalimantan Utara.

Sampai bertemu kembali Ibu, sehat dan sukses terus untuk Ibu Tina Wahyufitri.

Perpisahan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, dari Kaltara menuju Sulbar
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Ucapan Suka Cita  

Selamat atas Pernikahan

 M. Syahrul Muharom, SST

Widya Nur Nirmala Utama

dengan

Semoga menjadi keluarga yang 
harmonis dan berbahagia

“
Perpisahan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, dari Kaltara menuju Sulbar
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