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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur ini dibuat sesuai Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya

pelaporan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur untuk mengetahui kemampuan

unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan

pekerjaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur ini dimaksudkan untuk memberi gambaran

mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan Pemerintah.

Badan Pusat Statistik RI kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dalam

menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta

mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah

maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi

kegiatan BPS Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019 dan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Kaur.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai

penerbitan laporan ini, pimpinan BPS Kabupaten Kaur mengucapkan terima kasih. Kritik

dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai.

Bintuhan, Januari 2020
BPS KABUPATEN KAUR

Kepala,

Ir. Chamsiah Hidayani
NIP. 19680404 199401 2 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang

kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan

cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan

hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi

pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS

Kabupaten Kaur adalah

Pengejawantahan visi BPS Kabupaten Kaur tersebut dilakukan dengan melaksanakan

Pembangunan Perstatistikan.

Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk :

a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat,

dan mutakhir pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan

stakeholder.

b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan

statistik khusus.

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik yang tepat

guna dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statistik serta

terselenggaranya good governance.

Sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya daya guna statistik;

b. Semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah;

c. Meningkatnya fungsi Sistem Statistik Nasional (SSN);

d. Semakin memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan

e. Terwujudnya good governance

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah

ditetapkan, maka pada tahun 2019 BPS Kabupaten Kaur menetapkan tiga program utama,

terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)

3. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik

Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2019,
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dengan nilai pagu sebesar Rp. 4.514.187.000 (empat miliyar lima ratus empat belas juta

seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasi penggunaan mencapai Rp

4.408.300.831 (97,65%).

Kendala yang dihadapi didalam melaksanakan program-program BPS

mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan

anggaran, secara umum disebabkan oleh :

A. Teknis

- Mutu sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, masih lemah dan

belum memadai, disamping kesulitan mencari tenaga non-organik BPS sebagai

mitra statistik,

- Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah

dengan kondisi geografis yang sulit.

- Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data relatif masih

rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

- Jumlah dan sebaran sampel masih terkendala dengan keterbatasan dana

pemerintah, namun kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna

data semakin menginginkan cakupan sampel yang luas (small area statistics).

- Data yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Daerah bersumber dari

publikasi KDA, sehingga ada ketergantungan dengan hasil KDA data sekunder dari

instansi cenderung tidak tersedia (kosong) dan tidak konsisten

- Waktu antara kegiatan statistik dengan kebutuhan data semakin pendek

B. Anggaran

- Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kab/Kota tidak sepenuhnya

tercukupi.

- Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola

anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- Ketersediaan anggaran yang selalu berubah-ubah bahkan di tengah tahun

anggaran.

- Adanya revisi ketentuan dari BPS Pusat tentang penghematan anggaran.

Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Kaur untuk mengatasi kendala tersebut

dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas

pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Kaur sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan

bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Kaur

menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata
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pencapaian kinerja sasaran sebesar 98,78 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut

memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Kaur hampir

memenuhi sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis dan sekaligus memenuhi Misi BPS Kabupaten Kaur.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data

statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya

Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung

pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan

sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala,

terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh

Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun

masyarakat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-

undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi

pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat

menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat

Statisik Kaur Tahun 2019, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kaur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 serta akan digunakan

sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Kaur di tahun

mendatang.
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1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Kinerja ini untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Tahun

2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan akan digunakan sebagai umpan

balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Kaur di tahun yang akan

dating. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2019 yaitu:

a) Sebagai media akuntabilitas kepada pihak lain terkait pelaksanaan tugas BPS

Kabupaten Kaur pada tahun 2019

b) Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi atas kualitas pelaksanaan tugas BPS

Kabupaten Kaur tahun 2019; dan

c) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan untuk tahun 2020.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Kaur

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001,

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah,

sebagai berikut:

1) Tugas

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur mempunyai tugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

menyelenggarakan fungsi :

a) Pengkoordinasian kegiatan statistik regional di Kabupaten Kaur;

b) Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Kaur;

c) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang

kegiatan statistik di Kabupaten Kaur; dan

d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga

BPS Kabupaten Kaur.
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3) Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Keputusan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah terdiri dari :

a) Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur mempunyai tugas memimpin

BPS Kabupaten Kaur dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pusat

Statistik.

b) Sub bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber

daya di lingkungan BPS Kabupaten Kaur.

c) Seksi Statistik Sosial

Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan,

melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan

pengumpulan data statistik sosial, melakukan pembinaan, pengamatan

lanjut, pemeriksaan dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan

kegiatan, membantu Kepala BPS Kabupaten Kaur dalam melaksanakan dan

mengembangkan statistik sosial, dan seterusnya.

d) Seksi Statistik Produksi

Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan,

melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan

pengumpulan statistik produksi, melakukan pembinaan, pengamatan lanjut,

dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan, membantu

Kepala BPS Kabupaten Kaur dalam melaksanakan dan mengembangkan

statistik produksi, dan seterusnya.

e) Seksi Statistik Distribusi

Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas menyusun program kerja

tahunan, melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk

kegiatan pengumpulan statistik distribusi, melakukan pembinaan,

pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan

kegiatan, membantu Kepala BPS Kabupaten Kaur dalam melaksanakan dan

mengembangkan statistik distribusi, dan seterusnya.

f) Seksi NeracaWilayah dan Analisis Statistik

Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas

menyusun program kerja tahunan, melakukan penyiapan dokumen dan

bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis
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statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan

neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, membantu Kepala BPS

Kabupaten Kaur dalam melaksanakan dan mengembangkan neraca wilayah

dan analisis statistik, dan seterusnya.

g) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas

menyusun program kerja tahunan, melakukan penyusunan, pemeliharaan,

penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data

sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi

informasi, membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam mengatur dan

melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi yang diterbitkan, dan

seterusnya.

h) Tenaga Fungsional

Tenaga Fungsional dalam hal ini Koordiantor Statistik Kecamatan (KSK)

mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik secara langsung

dan menghimpun data statistik yang dihasilkan oleh petugas instansi lain

yaitu berupa data sekunder sesuai dengan yang telah ditetapkan,

Koordinator Statistik Kecamatan dalam menjalankan tugasnya secara teknis

dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota

yang membawahi kegiatannya dan berkoordinasi dengan Camat setempat,

dan seterusnya.

Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur terdapat

pada Lampiran 1.

1.4 Sumber DayaManusia BPS Kabupaten Kaur

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur yang memiliki wilayah tugas seluas

2.365 Km2 terdapat 15 Kecamatan dan 195 Desa/Kelurahan, memiliki SDM

sebanyak 20 orang Pegawai dan 4 honorer. Dari sebanyak 20 orang pegawai yang

memiliki gelar S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang, DIII sebanyak 2 orang

dan SMA sebanyak 1 orang. Terdapat 2 orang pegawai yang baru ditempatkan di

BPS Kabupaten Kaur terhitung sejak tanggal 1 mei 2019. Pejabat struktural eselon

IV yang terisi sebanyak 4 orang sedangkan 2 lainnya dijabat oleh Plt dan Plh. Data

selengkapnya terlampir.
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1.5 Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan

wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 86 tahun 2007. Perpres

tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan

penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah

dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

1.5.1 Potensi

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh

Pemerintah Pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian)

maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam

perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS

untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna

perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang

menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial

yang akurat di Indonesia. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk

menyediakan data dan informasi statistik berkualitas.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung

hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang di atur lebih lanjut

dalam PP No. 15 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan

undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam

penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh

kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi

vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam

peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai

organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik,

terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun

untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres

tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik,

terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi

statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga ke daerah.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan



BPS Kabupaten Kaur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 6

Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam

mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga ( National

Statistic Office/ NSO) yang bertanggung jawab dalam menyediakan data dan

informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan

terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan peraturan

kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh

Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan

penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang

menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan

potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan

pengguna data.

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya NSO di Negara

lain, BPS selalu berpedoman kepada fundamental Principles of Offical Statistik, yang

ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS

senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi,

metode dan konsep statistik. Demikian pula BPS telah melakukan banyak kerjasama

internasional ( International cooperatians) baik bilateral maupun multilateral di

bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan system official statistic di

semua Negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik social dan

ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah di akui secara luas oleh

kantor statistik Negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat di manfaatkan untuk

meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sesi pengumpulan, pengolahan

maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses

pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu,

dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications akan memudahkan

pengguna data untuk mengakses data BPS dari manapun. Dengan penggunaan

mobile applications ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah di

akses. Teknologi cloud computing juga memberikan peluang bagi BPS untuk

menampung hasil seluruh survei di dalam satu datawarehouse.

Sustainable Development Goals (SDG’s) menjadi pendorong bagi

penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran

sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS
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memiliki peran yang sangat penting di dalam mendukung pencapaian target

sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG’s. BPS juga merupakan lembaga

yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian

Indonesia di sejumlah area fokus SDG’s, seperti misalnya pengentasan kemiskinan

(poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan

(sustainable agriculture , food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air;

dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi; lowongan kerja dan infrastruktur.

Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS

harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG’s

tersebut.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan

kemampuan dan kapasitas statistik yang di perlukan secara konsisten dan

berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN). Potensi

utama yang sekaligus tantangan adalah makin meningkatnya minat masyarakat

akan data statistik. Disamping meningkatnya kuantitas pengguna data juga makin

beragam dan rincinya data yang di minta.

1.5.2 Permasalahan

BPS Kabupaten Kaur telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang

perlu di atasi, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS

sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat.

Ketidakmampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat

menyebabkan kualitas data yang di hasilkan BPS belum optimal. Di samping itu,

target sampel yang belum terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat

menjadi responden, menyebabkan response rate yang rendah, khususnya terjadi

pada pelaku ekonomi.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil ( small

area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di

samping itu, Undang- Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik tidak

memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat

memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, pemerintah

daerah, lembaga parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya

jumlah aktivitas survei sektoral dan adhoc yang diselenggarakan. Meningkatnya

jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc, yang

seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan

SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya
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di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya

kebutuhan data yang diperlukan.

BPS Kabupaten Kaur telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang

memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya

jaringan komunikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan

pada aspek SDM BPS Kabupaten Kaur adalah terbatasnya SDM statistik yang

profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas. Hal ini disebabkan karena

belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan

kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan

standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka

menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

1. Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas, Fungsi

dan Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Potensi dan Permasalahan;

2. Bab II menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja;

3. Bab III menerangkan tentang Akuntabilitas Kinerja;

4. Bab IV Membahas tentang Tinjauan Umum dan Tindak Lanjut.



BPS Kabupaten Kaur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan

strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi

yang andal dan dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merumuskan kebijakan, monitoring,

dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di

dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk output dan outcome,

merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis

Kinerja (PBK).

Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan,

Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kaur tahun 2006-2025. Visi dalam RPJPD Kabupaten Kaur tahun 2006-2025

adalah Kaur mandiri dan sejahtera berbasiskan agribisnis dan argoindustri.

i. Visi

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan

visi dimaksudkan untuk : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi

pada suatuperiode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus

strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai

gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi

terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan

yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen

seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan (f) mampu menjamin

kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS Kabupaten Kaur mengikuti visi dari Badan Pusat Statistik. Visi BPS

2015-2019 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan

Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014 melalui telaah dan analisis

yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik

diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang,

seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang
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mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan

wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada

peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik,

serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2015-2019

disepakati tetap sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi

ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkupnasional maupun daerah.

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia

statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang

mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” di maksudkan

bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS

(impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPSKabupaten Kaursebagai penyedia data

dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat di percaya semua

pihak . BPSKabupaten Kaurbukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian

dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Disamping itu, visi ini

jugamemberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut

serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi

statistik.

BPS kabupaten Kaurmenyebarluaskan data dan informasi statistik melalui

berbagai saluran agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, baik

pengguna data di dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPS Kabupaten Kaur tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya

mewujudkan Visi Pembangunan BPS Kabupaten Kaur2005-2025 yaitu

“Kabupaten Kaur yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya

manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh”dan melaksanakanMisi

Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia

yang menguasai IPTEK dan IMTAQ, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas,

merata dan bermanfaat, mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi,
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mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan,

dan mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi” sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

ii. Misi BPS

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah,sebagai penjabaran visi yang telah di tetapkan. Misi organisasi

menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan

pernyataan misi di harapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannegara.

Misi instansi pemerintah di rumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi

pemerintah sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah di lakukan dengan

memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan

memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan

lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup

semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk

terhadap tujuan yang akan di capai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran

mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan

berbagai masukan dan stakeholders.

Pernyataan Misi BPS Kabupaten Kauryang dikaitkan dengan Visi BPS

Kabupaten Kaurdijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 1 Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Kaur2015-2019

V
is
iB

PS
K
ab
up
at
en

K
au
r2
01
5-
20
19

Pelopor data

statistik

terpercaya

untuk semua

MISI BPS Kabupaten Kaur2015-2019

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui

kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar

nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan

koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional,

berintegritas, dan amanah untuk kemajuan

perstatistikan
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Adapun keterkaitan Misi dan Visi BPS Kabupaten Kaur dapat di gambarkan

sebagai berikut:

Misi BPS Kabupaten Kaur tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

Menyediakan data statistik …

“Badan Pusat Statistik merupakan peyelenggara statistik dasar, yaitu statistik

yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi

pemerintah maupun masyarakat” (perpres No.86 tahun 2007)”.

… berkualitas …

“Berkualitas berarti data statistik yang di hasilkan BPS memenuhi dimensi

kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses,

dan dapat diinterprestasikan “.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu

lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan

yang tersekat (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari

pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara

terintegrasi antar subject matter.

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

1 Menyediakan data statistik berkualitas
melalui kegiatan statistik yang terintegrasi
dan berstandar nasional maupun internasional

2 Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan
koordinasi di bidang statistik

3
Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas, dan amanah untuk kemajuan
perstatistikan
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Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang di lakukan bersama-

sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling

memperkut dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari

terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997).

… dan berstandar nasional maupun internasional …

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman

kepada konsep,standar dan metode yang berlaku secara universal dan

berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam

Fundamental Principle of Official Statistics”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur

yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu di wujudkan secara

terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

…melalui pembinaan dan koordinasi …

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya,

dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya,

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu di dukung upaya pembinaan

terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Statistik).

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang

berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan kegiatan statistik;

b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara

BPSKabupaten Kaur,pemerintah daerah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar

prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik

dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup

perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik’’.

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain

terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat
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untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi

pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan

ukuran ukuran . (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPSKabupaten kaurdapat

bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan

atau unsur masyarakat lainya. Upaya pembinaan statistik yang di lakukan

BPSKabupaten Kaursesuai PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Statistik, meliputi :

a) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

statistik;

b) pengembangan statistik sebagai ilmu;

c) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mendukungpenyelenggaraan statistik;

d) perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan

pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam

rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik

lainya;

e) pengembangan sistem informasi statistik;

f) peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

g) peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik

untuk mendukung pembangunan nasional;

h) peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik;

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk

kemajuan perstatistikan.

Membangun insan statistik…

“ Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan

nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas,

dan amanah”.

…yang profesional…

“ Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus

memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data

statistik yang berkualitas”.

…berintegritas…
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“ insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki

integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan

profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi

yang diemban), disiplin (melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan),

konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran,

pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel

(bertangggung jawab dan setiap langkahanya terukur).

…amanah…

“ Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di

dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

iii. Tujuan
Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu

kondisi yang ingin di capai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi.

Rumusan tujuan BPSKabupaten Kaur untuk dapat mendukung upaya

pencapaian visi dan misi BPSKabupaten Kaur dapat dijelaskan melalui pemaparan

bagan di bawah ini.

Tabel. 2 Rumusan visi, misi, dan tujuan BPS Kabupaten Kaur 2015-2019

V
is
iB

PS
K
ab
up
at
en

K
au
r

20
15
-2
01
9

Pelapor data

statistik

terpercaya

untuk semua

MISI BPSKabupaten Kaur 2015-2019

1. Menyediakan data statistik berkualitas

melalui kegiatan statistikyang terintegrasi

dan berstandar nasional maupun

internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional

yang berkesinambungan melalui

pembinaan dan koordinasi di bidang

statistic
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3. Membangun insan statistik yang

profesional, berintegritas, dan amanah

untuk kemajuan perstatistikan

T
U
JU

A
N
20
19

1. Peningkatan kualitas data statistik

2. Peningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

3. Penguatan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan

pembinaan efektif di bidang statistik

4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang

akuntabel

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kabupaten Kaur terhadap misi BPS

Kabupaten Kaur dalam rangka mencapai visi BPS Kabupaten Kaur adalah sebagai

berikut.

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:

1.1 Misi ke-1: Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan

statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun

internasional,

1.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi,

dan amanah untuk kemajuan perstastikan.

2. Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:

2.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang

statistik,

2.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi,

dan amanah untuk kemajuan perstastikan.

2.3 Amanat Undang undang statistic no 16 tahun 1997 tentang arti penting

statistik dalam pembangunan nasional

3. Tujuan 3: Penguatan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan

pembinaan efektif di bidang statistik, terkait dengan:

3.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang

statistik,
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3.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi,

dan amanah untuk kemajuan perstastikan.

4. Tujuan 4:Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel,

terkait dengan:

4.1 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi,

dan amanah untuk kemajuan perstastikan.

iv. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran, yaitu ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian

(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkandalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu

yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas

agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian

visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS

Kabupaten Kaur yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya

hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Program BPS Kabupaten Kaur

terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan

pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang

merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

dan atau administrasi BPS Kabupaten Kaur (pelayanan internal). Adapun tujuan

dan sasaran strategis BPS Kabupaten Kaur-wide dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.
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Tabel. 3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2019

Target Kinerja BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel,

dimana tabel tersebut menampilkan penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur

indicator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun, yaitu dengan

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 terhadap

target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Kaur 2019

Tujuan/Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4)
1. Peningkatan kualitas

data statistik
Persentase konsumen yang
merasa puas dengan kualitas
data statistik

Persen 85

1.1.Meningkatnya
kepercayaan
pengguna terhadap
kualitas data BPS

Persentase konsumen yang
merasa puas dengan kualitas
data statistik

Persen 85

Persentase konsumen yang
selalu
menjadikan data dan informasi
statistik BPS sebagai rujukan
utama

Persen 55

Persentase Pemuktakhiran data
MFD dan MBS

Persen 100

Jumlah Pemutakhiran Peta
Wilkerstat SP2020

Peta 794

TUJUAN SASARAN STRATEGIS
T1.Peningkatan kualitas data

statistik

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap
kualitas data BPS

T2. Peningkatan pelayanan prima

hasil kegiatan statistik

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan
pengguna data (user engagement)

T3. Penguatan Sistem Statistik

Nasional melalui koordinasi dan

pembinaan yang efektif di bidang

statistik

SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan SSN

T4. Peningkatan birokrasi yang

akuntabel

SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
SS5. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana

BPS
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Tujuan/Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4)
Jumlah Release Data yang
tepat waktu

Aktivitas -

Jumlah Publikasi/Laporan yang
terbit tepat waktu

Publikasi 80

Persentase pemasukan
dokumen (response rate) survei
- Persentase pemasukan

dokumen (response rate)
survey dengan pendekatan
rumah tangga

- Persentase pemasukan
dokumen (response rate)
survey dengan pendekatan
usaha

- Persentase pemasukan
dokumen (response rate)
survey dengan pendekatan
non rumah tangga non usaha

Persen

Persen

Persen

Persen

95

95

95

95

2. Peningkatan
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistik

Persentase kepuasan konsumen
terhadap pelayanan data BPS

Persen 95

2.2 Meningkatnya
kualitas hubungan
dengan pengguna
data (user
engagement)

Jumlah pengunjung eksternal
yang mengakses data dan
informasi statistik melalui
website BPS

Pengunjung 3500

Persentase konsumen yang
puas terhadap akses data BPS

Persen 85

Persentase konsumen yang
menggunakan data BPS dalam
perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional

Persen 50

3. Penguatan Sistem
Statistik Nasional
melalui koordinasi
dan pembinaan yang
efektif di bidang
statistik

Jumlah metadata kegiatan
statistik sektoral dan khusus
yang dihimpun

Metadata 1

3.1. Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama dalam
penyelenggaraan
SSN manajemen
sumber daya
manusia BPS

Jumlah metadata kegiatan
statistik sektoral dan khusus
yang dihimpun

Metadata 1

4. Peningkatan
birokrasi yang
akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh
Inspektorat

Point 65
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Tujuan/Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4)
4.1 Meningkatnya

birokrasi yang
akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh
Inspektorat

Point 65

Jumlah Satker BPS
Kabupaten/Kota Yang
Berpredikat WBK/WBBM

Satker -

4.2 Meningkatnya
Kualitas sarana dan
Prasarana BPS

Persentase pengguna layanan
yang merasa puas terhadap
pemenuhan sarana dan
prasarana BPS

Persen 80

Persentase pengadaan sarana
dan prasarana aparatur yang
diselesaikan

Persen 100
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Kaur merupakan perwujudan

kewajiban BPS Kabupaten Kaur untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS Kabupaten Kaur dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2019,

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam program

kegiatan disampaikan dalam laporan ini.

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Kaur menunjukkan keberhasilan, yaitu

rata-rata pencapaian sasaran sebesar 98,78 persen. Dari empat sasaran strategis,

empat tercapai sesuai target bahkan terdapat satu sasaran melampaui target yang

ditetapkan, sedangkan yang belum terlaksana, yaitu Penguatan Sistem Statistik

Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Penyebab belum terlaksananya sasaran ini dikarenaan salah satu indikator

kinerjanya yakni, Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang

dihimpun yang memang sulit dicapai mengingat keterbatasan tenaga fungsional di

BPS.

Visi BPS Kabupaten Kaur sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk

semua, sudah menjadi komitmen seluruh pegawai BPS Kabupaten Kaur.

Kepercayaan pemangku kepentingan terlihat terus meningkat. Hal tersebut

ditunjukkan dengan indikator banyaknya pengunjung yang datang langsung atau

melalui Web resmi Kabupaten Kaur. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian yang

berarti semakin meningkatnya tuntutan pengguna data BPS tersebut.

3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2019

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur kami uraikan berdasarkan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Data Statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 100%

artinya capaian kinerja terhadap target setahun sebesar 117%. Tercapainya

target karena konsumen merasa data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten

Kaur semakin baik dari tahun ke tahun.

2. Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistik

Indikator kinerja utama yang diukur pada sasaran ini yaitu presentase

konsumen yang merasa puas dengan pelayanan data BPS, Jumlah

pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui
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website BPS, persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS, dan

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan

evaluasi pembangunan nasional. Persentase konsumen yang merasa puas

dengan pelayanan data BPS sebesar 100%, persentase konsumen yang puas

terhadap akses data BPS sebesar 100%, Persentase konsumen yang

menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan

nasional sebesar 100% dan Jumlah pengunjung eksternal yng mengakses

data dan informasi statistik melalui website BPS sebesar 7890. Hal ini tidak

terlepas dari makin percayanya konsumen data pada kualitas data BPS yang

disebabkan kepercayaan publik pada aparatur BPS yang melakukan survei

di lapangan secara sungguh-sungguh dan terakuntabilitas.

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang

efektif di bidang statistik

Indikator kinerja utama yang diukur adalah jumlah metadata kegiatan

statistik sektoral dan khusus yang dihimpun. Pada indikator ini BPS

Kabupaten Kaur belummelakukan hal tersebut.

4. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Indikator kinerja utama yang diukur adalah hasil penilaian SAKIP oleh

inspekstorat, persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap

pemenuhan sarana dan prasarana BPS, dan persentase pengadaan sarana

dan prasarana aparatur yang diselesaikan. Pada indikator ini BPS Kaur

menargetkan penilaian SAKIP sebesar 65. Pada Tahun 2019 BPS Kaur belum

mendapat penilaian secara spesifik oleh Inspektorat. Persentase pengguna

layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

dan Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan

dua duanya tercapai, yakni mencapai 100% dan 100%.

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur tahun 2019

Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja tahun 2018 secara umum sudah sangat baik, pada tahun

2019 hanya mempertahankannya. Meskipun demikian adanya perkembangan

pembangunan dan tuntutan data yang semakin berkualitas dari pengguna data

sangat terasa pada dua tahun terakhir. Data yang diminta sangat beragam dan

terinci. Indikator yang tetap bertahan seperti Persentase Peta yang dimutakhirkan,

Jumlah judul publikasi yang diterbitkan dan memiliki ISSN/ISBN. Sedangkan

Persentase pemasukan dokumen pada tahun 2018 mencapai 100% dan pada tahun
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2019 juga mencapai 100 % untuk pemasukan dokumen berbasis rumah tangga dan

non rumah tangga non usaha.

Peningkatan Kinerja juga terjadi pada Indikator Persentase Konsumen yang

merasa puas pada akurasi data BPS. Pada tahun 2018 mencapai nilai 100% begitu

juga pada tahun 2019.

Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi melalui

Web BPS Kabuaten Kaur pada tahun 2018 yaitu sebesar 3749 Pengunjung,

sedangkan pada tahun 2019 jumlah pengunjung menurun menjadi 7890

Pengunjung.

3.3. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2019 Terhadap target

Renstra 2015-2019

Target Kinerja BPS Kabupaten Kaur pada Renstra 2015-2019 terdapat pada

lampiran 2. Secara umum capaian kinerja pada tahun 2019 telah dapat memenuhi

target pada Renstra 2015-2019.

Pada tahun 2019, beberapa Indikator seperti Persentase konsumen yang

merasa puas dengan kualitas data BPS pada Renstra 2015-2019 dipatok sebesar

85%, Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS ditargetkan

85% sedangkan Persentase konsumen yang merasa puas kemutakhiran data BPS

ditargetkan 80%. Dari target tersebut capaian kinerja tergambar pada persentase

konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS yang mencapai 100%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS mencapai 100%

sedangkan Persentase konsumen yang merasa puas kemutakhiran data BPS

mencapai 100%.

Sasaran program kedua yaitu kualitas hubungan dengan sumber data

melalui 3 indikator persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis

rumah tangga, berbasis perusahaan dan berbasis non rumah tangga dan non

perusahaan ditargetkan 100% selama 2015-2019. Pada tahun 2019, ketiga indikator

telah mencapai target 100%.

Sasaran program ketiga pada Renstra 2015-2019 yaitu meningkatnya

kualitas hubungan dengan pengguna data yang diukur dari persentase pengguna

data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

dan Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik

melalui website BPS pada tahun 2019 ditargetkan 3500 pengunjung pada tahun

2019 telah mencapai target yaitu mencapai 7890 pengunjung.

Sasaran program keempat yakni meningkatnya pengguna layanan yang puas

terhadap sarana dan prasarana BPS melalui indikator pengukuran persentase
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konsumen yang puas terhadap akses data BPS dan persentase pengguna layanan

yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS ditargetkan 80%.

Pada tahun 2019, indikator pertama telah melebihi target yaitu mencapai 100%,

sementara indikator kedua 100%.

Sasaran program kelima : meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur BPS yang diukur dari hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat seperti

penjelasan pada subbab sebelumya.

3.4 Prestasi Yang Dicapai Tahun 2019

Pada akhir tahun 2019, BPS Kabupaten Kaur mendapat penghargaan sebagai

Satker Terbaik Kedua dengan Nilai Total Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Tertinggi dengan nilai IKPA sebesar 98.50.

3.5. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kaur 2019

Kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Kaur selama Tahun 2019 diuraikan

sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan utama Sub bagian tata usaha adalah menjadi

penunjang/memperlancar kegiatan seksi-seksi yang lain. Kegiatan

ditekankan pada pembayaran upah gaji, penyusunan LKIP, penyusunan

penetapan kinerja, penyusunan RKP, penyusunan SKP, penyusunan laporan

keuangan, penyusunan laporan BMN, penyusunan kenaikan pangkat

karyawan, penerbitan SK-SK penunjang kegiatan dan penyelenggaraan

operasional serta pemeliharaan perkantoran. BPS Kabupaten Kaur meyusun

Renstra dengan berpedoman kepada Renstra yang telah diterbitkan BPS

RI.Renstra BPS daerah memperhatikan kebutuhan lingkungan setempat,

halini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan dari BPS, maka BPS Kabupaten Kaur sebagai salah

satu satker BPS terus memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN)

dan mengelolaSistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN

atau SIMAK BMN secara profesional. Salah satu langkah yang dilakukan

antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta segera

menatausahakan pengadaan BMN. Pelaporan keuangan disampaikan

semaksimal mungkin tepat waktu. Disamping itu buku-buku publikasi yang

berada diperpustakaan dikelola dengan baik sebagai BMN.



BPS Kabupaten Kaur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 25

2. Seksi Statistik Sosial

Kegiatan pada statistik sosial pada tahun 2019 ditekankan pada kegiatan

rutin yakni Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial

Ekonomi Nasinal (SUSENAS), Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019,

serta Statistik Politik dan Keamanan. Selain itu, seksi Statistik Sosial

menyusun publikasi IPM Kabupaten Kaur 2019, Statistik Kesejahteraan

Rakyat dan Keadaan Angkatan Kerja Tahun 2018.

3. Seksi Statistik Produksi

Data dihasilkan dari kegiatan bidang statistik produksi antara lain angka

ramalan produksi padi dan palawija, produksi ikan dari tempat pelelangan

ikan, data konstruksi, pertambangan dan energi, dan sebagainya. Beberapa

data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi terkait sehingga

komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang

intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait sehingga data yang

dihasilkan akurat dan tepat waktu. Selain itu, seksi statistik produksi juga

melakukan Survei lain KSA.

4. Seksi Statistik Distribusi

Kegiatan statistik distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2019 terbilang

cukup padat antara lain survei hotel (VHTS), harga pedesaan, harga

perdagangan besar, survei pengumpulan data BOQ dan paket komoditas IKK

serta penyusunan publikasi IKK Kabupaten Kaur 2019, survei lembaga

keuangan, statistik keuangan daerah dan transportasi. Untuk survei harga

pedesaan pengiriman data tanpa time-lag menjadi urgen sehingga petugas di

lapangan harus megumpulkan hasil pendataan sesuai jadwal sehingga hasil

pengolahan data dapat dikirim tepat waktu. Survei Statistk Keuangan Daerah

berupa K-3, K-2, dan APBD-2 memerlukan koordinasi dan hubungan yang

intensif dengan instansi terkait terutama konsep dan definisi yang

digunakan. Penekanan kegiatan pada penyusunan Indek Kemahalan

Konstruksi karena menjadi penentu dalam penghitungan dana alokasi umum

(DAU). Selain kegiatan rutin di atas, pada Tahun 2019 juga melakukan

pengumpulan data Wisatawan Nusantara.

5. Seksi NeracaWilayah dan Analisis Statistik

Kegiatan utama seksi neraca dan analisis statistik adalah menyusunan

produk domestik bruto (PDRB) disamping melakukan analisis kegiatan

statistik lainnya. Hasil kegiatan dari Seksi Statistik Neraca Wilayah dan

Analisis Statistik Kabupaten Kaur Tahun 2019 berupa publikasi Statistik
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Daerah Kabupaten Kaur 2019 dan PDRB Kabupaten Kaur. Selanjutnya juga

mengkoordinir penyusunan publikasi indikator kesejahteraan rakyat

Kabupaten Kaur 2019. Diharapkan publikasi-publikasi tersebut dapat

memberikan informasi kepada para pengguna data terutama Pemerintah

Daerah Kabupaten Kaur dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun

2019 Seksi Nerwilis juga melakukan kegiatan survey PMTB.

6. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Update wilayah administrasi dilakukan pelaporan secara berkala 6 bulan

sekali berdasarkan dasar hukum yang mensahkan kondisi terkini. Pelayanan

statistik terpadu menjadi priorotas utama dalam rangka mewujudkan

program quick win BPS Kabupaten Kaur dengan memberikan pelayanan

secara maksimal berupa kemudahan bagi konsumen data, baik secara online

publikasi, elektronik publikasi dan pelayanan perpustakaan. Seksi IPDS

Kabupaten Kaur juga menerbitkan Publikasi Kabupaten Kaur Dalam Angka

2019 serta Publikasi Kecamatan Dalam Angka 2019. Disamping hal diatas

melaksanakan Pengolahan hasil survei dan sensus yang dilaksanakan BPS

Kabupaten Kaur dapat diselesaikan dengan baik, serta kegiatan Pemetaan

Wilkestat SP2020 pada bulan april-mei 2020.

3.6. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Kaur

Selama periode tanggal 01 Januari sd 31 Desember 2019 pada Satuan Kerja

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur terjadi perubahan anggaran sebanyak

11 (delapan) kali revisi DIPA. Pagu dana dalam DIPA Awal sebesar Rp4.108.309.000

dan DIPA akhir menjadi sebesar Rp4.514.187.000.

Penjelasan atas rincian anggaran DIPA awal sampai dengan Revisi DIPA ke 11 adalah

sebagai berikut :

1. DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.667240/2019 tanggal 5 Desember 2019

sebesar Rp4.108.309.000 yang bersumber dari Rupiah Murni.

2. DIPA Revisi Ke-1 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 12 Februari

2019 dengan pagu sebesar Rp 4.108.309.000 tidak mengalami perubahan. Revisi

tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, dan

optimalisasi penggunaan anggaran

3. DIPA Revisi Ke-2 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 2 Mei 2019

dengan pagu sebesar Rp3.989.318.000 mengalami penurunan sebesar

Rp118.991.000 yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan

surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-078/BPS/2000/02/2019 tanggal 26
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Februari 2019 tentang Revisi DIPA BPS TA 2019. BPS melakukan revisi DIPA

antar satker ke Direktorat Jendral Anggaran (DJA). Revisi dilakukan karena

terdapat perubahan alokasi sampel maupun teknis lapangan.

4. DIPA Revisi Ke-3 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 21 Mei 2019

dengan pagu sebesar Rp3.989.318.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian antara realisasi dan

rencana penarikan dana.

5. DIPA Revisi Ke-4 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 12 Juni 2019

dengan pagu sebesar Rp3.989.318.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian antara realisasi dan

rencana penarikan dana.

6. DIPA Revisi Ke-5 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 10 Juli 2019

dengan pagu sebesar Rp3.989.318.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka efisiensi Tahap I berdasarkan surat

dari eselon 1 BPS RI. Penghematan dilakukan sebesar Rp. 63.000.000.

7. DIPA Revisi Ke-6 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 22 Agustus

2019 dengan pagu sebesar Rp3.989.318.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian antara realisasi dan

rencana penarikan dana.

8. DIPA Revisi Ke-7 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 26 September

2019 dengan pagu sebesar Rp4.514.187.000 mengalami kenaikan sebesar

Rp524.869.000. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian Belanja Pegawai

dan Penghematan Belanja pada Program Penyedia dan Pelayanan Informasi

Statistik (PPIS).

9. DIPA Revisi Ke-8 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 30 September

2019 dengan pagu sebesar Rp4.514.187.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian antara realisasi dan

rencana penarikan dana.

10. DIPA Revisi Ke-9 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 4 November

2019 dengan pagu sebesar Rp4.514.187.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian Hal 3 DIPA untuk akhir

TW3 sesuai realisasi belanja.

11. DIPA Revisi Ke-10 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 26 November

2019 dengan pagu sebesar Rp4.514.187.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian untuk belanja awal

Triwulan IV.
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12. DIPA Revisi Ke-11 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2019R tanggal 5 Desember

2019 dengan pagu sebesar Rp4.514.187.000 tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian Hal 3 DIPA untuk akhir

TW4 sesuai realisasi belanja.

3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 mencapai 97,65 persen. Adapun

realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 dirinci menurut program dan belanja

dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program

No Program Pagu 2019 Realisasi s/d
30 Juni 2019

Realisasi s/d
31 Desember

2019
(1) (2) (3) (4) (5)

1
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPS

3.266.755.000 1.536.597.871 3.207.975.127

2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPS

91.700.000 86.704.700 90.826.000

3
Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi
Statistik

1.155.732.000 572.045.500 1.109.499.704

JUMLAH (Rupiah) 4.514.187.000 2.195.348.071 4.408.300.831

Sedangkan tabel di bawah ini adalah realisasi penggunaan anggaran yang

dirinci menurut belanja.

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja

No Program Pagu 2019 Realisasi s/d
30 Juni 2019

Realisasi s/d
31 Des 2019

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Belanja Pegawai 2.748.505.000 1.352.684.210 2.720.503.820
2 Belanja Barang 1.673.982.000 755.959.161 1.596.971.011
3 Belanja Modal 91.700.000 86.704.700 90.826.000

JUMLAH (Rupiah) 4.514.187.000 2.195.348.071 4.408.300.831

Realisasi anggaran pada tahun 2019 cukup tinggi walaupun adanya

kebijakan pengelolaan keuangan secara efisiensi dengan kehati-hatian. Laporan

Keuangan BPS Kabupaten Kaur disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai

dari tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, Eselon I sampai tingkat
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Kementerian/Lembaga. BPS Kabupaten Kaur sebagai satker diwajibkan untuk

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke jenjang di atasnya (Wilayah).

Laporan Keuangan BPS pada tahun 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tahun 2019 belum ada penilaian.

Untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan

konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang

penyampaian Laporan Keuangan BPS semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi

data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon I hingga sampai tingkat

Kementerian/Lembaga untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kaur menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan

Pusat Statistik Kabupaten Kaur menunjukkan tingkat keberhasilan yang memuaskan.

Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat

keberhasilan. Delapan sasaran strategis yang telah ditetapkan mempunyai tingkat

pencapaian indikatornya secara rata-rata sebesar 98,78 persen. Diperlukan

beberapa langkah perbaikan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja indikator. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang

mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan,

diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi,

kerja sama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis.

Selain itu kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan Belum

standarnya pelayanan, kualitas sumber daya manusia pengelola PST, Kualitas

Petugas lapangan yang belum memuaskan seperti perekrutan petugas mitra yang

belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang

ditetapkan. Masalah lain, yaitu pemahaman yang terbatas tentang manfaat data

statistik.

1) Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung

penyusunan kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota termasuk

dalam pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan

survei.

2) Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya

didaerah dengan kondisi geografis yang sulit terutama daerah transmigrasi.

3) Responsesibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS

relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

4) Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana

pemerintah. Dilain pihak kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan

pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi

wilayah terkecil (small area statistics).

5) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan

data semakin pendek.
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4.2 Tindak Lanjut

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kaur selanjutnya adalah :

1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan

kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan, pendidikan formal dan

memberi peluang ijin belajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi.

2) Pemanfaatan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi

terkini.

3) Meningkatkan pemasukan dokumen diusahakan dengan berbagai

pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,

pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan

pemanfaatan data statistik.

4) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, juga lembaga

lainnya sehingga dimungkinkan penambahan sampel pencacahan untuk

mendapatkan statistik yang dapat menggambarkan wilayah terkecil.

5) Melakukan kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai

kegiatan di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan

kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data

sekunder.
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LAMPIRAN 1

Keterangan :* )Rangkap Jabatan
**) Tugas Belajar

Seksi Statistik
Sosial

1. Gun Gun
Nugraha,
S.Si.,M.S.E

2. Rela
Sabtiana,S.ST.,M.T
.I

3. Miftah Rezki
Darmawan, SST

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN KAUR

Kepala
Ir. Chamsiah Hidayani

Sub Bagian Tata Usaha
1. Yasman, S.AP
2. Akbar Wibowo, S.E
3. Firmansyah, S.E

Seksi Integrasi
Pengolahan dan

Diseminasi
Statistik

1. Jumadi Dwi
Syahputra,
S.ST

2. Martini Hapsah

Seksi Neraca
Wilayah dan

Analisis Statistik

1. Febria Ramana,
SST

2. Andi Okta
Fengki,S.Si **)

Seksi Statistik
Distribusi

1. Ropika Yuta,
SST

Seksi Statistik
Produksi

1. Ferdinand
David
Aritonang,
SST

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

1. Hendri Apriadi, A.Md KSK Nasal
2. Sriwiyono Slamet Kurniawan, S.E KSK Kaur Selatan
3. Mirdiana, S.E KSK Luas
4. Roliyan Aprianti, A.Md KSK Kinal
5. Risalimin Sarwidi KSK Tanjung Kemuning
6. R. Dewi Lestari, S.P KSK Kelam Tengah
7. Rossi Bettega, S.E KSK Lungkang Kule



     Lampiran 2 

 

Target Kinerja BPS Kabupaten Kaur pada Renstra 2015-2019 

PROGRAM/

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

BPS Kabupaten Kaur      

 SS.1.  Meningkatnya kepercayaan 

pengguna terhadap kualitas data BPS 

     

 1.1. Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kelengkapan data BPS 

80 80 85 85 85 

 1.2. Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan akurasi data BPS 

80 80 85 85 87 

 1.3. Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kemutakhiran data BPS 

75 80 80 80 85 

 1.4. Jumlah Press Release yang tepat 
waktu 

21 21 21 21 21 

 1.5. Jumlah publikasi yang terbit tepat 
waktu 

21 21 21 21 21 

 1.6. Jumlah publikasi yang memiliki 
ISSN/ISBN 

21 21 21 21 21 

 1.7. Jumlah publikasi sensus - - - - - 

 SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan sumber data (respondent 

engagement) 

     

 2.1.    Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei berbasis 

rumah tangga 

100 100 100 100 100 

 2.2.    Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei berbasis 

perusahaan 

100 100 100 100 100 

 2.3.    Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei berbasis non 

rumah tangga dan non perusahaan 

100 100 100 100 100 

 SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan pengguna data (user 

engagement) 

     



 1.1. Persentase pengguna data yang 
selalu menjadikan data dan 
informasi statistik BPS sebagai 
rujukan utama 

80 80 80 80 80 

 1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan informasi 
statistik melalui website BPS 

6.000 3.500 3.500 3.500 3.500 

 SS.4. Meningkatnya pengguna layanan 

yang puas terhadap sarana dan 

prasarana BPS 

     

 4.1.   Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS 
85 80 80 80 80 

 1.2. Persentase pengguna layanan yang 
merasa puas terhadap pemenuhan 
sarana dan prasarana BPS 

80 80 80 80 80 

 SS.5. Meningkatnya kualitas manajemen 

sumber daya manusia BPS 
     

 5.1.    Persentase pegawai yang 

menduduki jabatan fungsional 

tertentu 

38 38 50 55 60 

 5.2.   Persentase pegawai yang 

berpendidikan minimal Diploma IV 

atau Strata I 

64 64 70 70 70 

 SS.6. Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS 
     

 1.1. Jumlah laporan dukungan 
manajemen 

20 20 20 20 20 

 1.2. Persentase rekomendasi inspektorat 
yang telah selesai ditindaklanjuti 

70 85 85 85 90 

 1.3. Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

70 73 75 78 80 

PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik 
     

Kegiatan 2895: Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi  
     

 JumlahLaporanPengembangan 

Metodelogidansurvey 

     

 PersentasepemutakhirandataMFD 

danMBS 
100 100 100 100 100 



 JumlahPetadesadanblokyang 
diupdate 

9 1 1 1 1 

 JumlahLaporanDiseminasiStatistik      

 JumlahLaporanDiseminasiStatisti

kyang terbittepatwaktu 
- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(response rate)surveykebutuhandata 
 

100 90 90 90 90 

 JumlahPublikasi/Laporan 

KependudukandanKetenagakerjaan 
 

     

 JumlahPublikasiKependudukandan

Ketenagakerjaanyang 

terbittepatwaktu 

1 1 1 1 1 

 JumlahPublikasi/LaporanKependu

dukandanKetenagakerjaanyang 

memilikiISSN/ISBN 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(resp

onserate)SurveiKetenagakerjaandanK

ependudukandenganpendekatanrum

ahtangga 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanSensus 

Penduduk 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanSensus 

Pendudukyang terbittepatwaktu 
 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/laporanSurvei 

PendudukAntarSensus 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanSurveiP

endudukAntarSensusyang 

terbittepatwaktu 

- - - - - 

 Jumlahpemasukandokumen(respons

e rate)SurveiPendudukAntarSensus 
100 - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanSurvei 

Kesejahteraan Rakyat 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanSurveiKesej

ahteraanRakyat yang 

1 1 1 1 1 



terbittepatwaktu 

 JumlahPublikasi/LaporanSurveiK

esejahteraanRakyat yang 

memilkiISSN/ISBN 

1 1 1 1 1 

 Persentasepemasukandokumen(r

esponserate)SurveiKesejahteraan 

Rakyat 

denganpendekatanrumahtangga 

100 100 100 100 100 

 JumlahLaporan/PublikasiStatistik 

KetahananSosial 
 

     

 JumlahpublikasiStatistikKetahanan 

Sosialyang terbittepatwaktu 
- - - - - 

 JumlahpublikasiStatistikKetahanan 

Sosialyang memilikiISSN/ISBN 
- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(resp

onserate)SurveiKetahananSosisaldeng

anpendekatanrumahtangga 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(resp

onserate)SurveiKetahananSosisaldeng

anpendekatannonrumahtangganonus

aha 

100 - - - - 

 Jumlahpublikasi/LaporanStatistik 

PotensiDesa 
     

 JumlahPublikasi/LaporanPendataan 

Desayang tepatwaktu 

 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)PendataanPotensiDesa 

 

- - - - - 

 Basisdata terpaduProgram 

PerlindunganSosial 
 

     

 Persentase Basis 

dataTerpaduProgram 

PerlindunganSosialyang selesai 

tepatwaktu 

100 - - - - 



 JumlahPublikasi/LaporanStatistik

TanamanPangan,Hortikultura,da

nPerkebunan 

     

 JumlahPublikasi/LaporanStatistik

TanamanPangan,Hortikultura,da

n Perkebunanyang tepatwaktu 

1 1 1 1 1 

 JumlahPublikasi/LaporanStatistikT

anamanPangan,Hortikultura,dan 

Perkebunanyang 

memilikiISSN/ISBN 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 
(responserate)SurveiTanamanPangan, 
Hortikultura,danPerkebunandenganp
endekatanrumahtangga 

94 100 100 100 100 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiTanamanPangan, 

Hortikultura,danPerkebunandenganp

endekatanusaha 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiTanamanPangan, 

Hortikultura,danPerkebunandenganp

endekatannonrumahtangga non 

usaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanStatistik 

Peternakan,Perikanan,danKehutanan 
     

 JumlahPublikasi/LaporanStatistikPet

ernakan,Perikanan,danKehutananya

ngtepatwaktu 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanStatistikPet
ernakan,Perikanan,dankehutananya
ng memilikiISSN/ISBN 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiPeternakan

, 

Perikanan,danKehutanandenga

npendekatanrumahtangga 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiPeternakan

, 

100 100 100 100 100 



Perikanan,danKehutanandenga

npendekatanusaha 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiPeternakan, 

Perikanan,danKehutanannonrumah

tangga nonusaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanStatisti

kIndustri,PertambangandanPen

ggalian,EnergidanKontruksi 

     

 JumlahPublikasi/LaporanStatistikIndu

stri,PertambangandanPenggalian, 

EnergidanKontruksiyang 

terbittepatwaktu 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanStatistikIndu

stri,PertambangandanPenggalian, 

EnergidanKontruksiyang 

memilkiISSN/ISBN 

- - - - - 

 Persentasepemasukan(responserate) 

surveyStatistikIndustri,Pertambanga

ndanPenggalian,EnergidanKontruksi

denganpendekatanusaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/laporanStatistik 

Distribusi 
 

     

 JumlahPublikasi/laporanStatistik 

Distribusiyang terbittepatwaktu 
 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/laporanStatistik 

Distribusiyangmemiliki ISSN/ISBN 
- - - - - 

 Persentasepemasukan(responserate

) 

surveystatistikdistribusidenganpend

ekatanusaha 

- - - - - 

 Persentasepemasukan(responserate

) 

surveystatistikdistribusidenganpend

ekatannonrumahtangga non usaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanSensus 

Ekonomi2016 
     



 

 JumlahPublikasi/LaporanSensus 

Ekonomi2016 yang terbittepatwaktu 
 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SensusEkonomi2016 
 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanSatistikHarga      

 JumlahPublikasi/LaporanSatistikHarg

ayang terbittepatwaktu 
1 1 1 1 1 

 JumlahPublikasi/LaporanSatistikHarg

ayang memilikiISSN/ISBN 
1 1 1 1 1 

 Persentasepemasukan(responserate

) 

surveystatistikhargadenganpendeka

tanrumahtangga 

100 - - - - 

 Persentasepemasukan(responserate
) 
surveystatistikdistribusidenganpend
ekatanusaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanSurveiBiaya 

Hidup 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanSurveiBiaya 

Hidupyang terbittepatwaktu 
 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen 

(responserate)SurveiBiayaHidup 
 

- - - - - 

 Publikasi/LaporanSurveiPenyem

purnaanDiagram 

Timbang(2017=100) 

     

 Publikasi/LaporanSurveiPenyem

purnaanDiagramTimbang 

(2017=100)yang 

terbittepatwaktu 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(res

ponserate)SurveiPenyempurnaanDia

gramTimbang(2017=100) 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanStatistik 

Keuangan,TIdanPariwisata 
     



 
 JumlahPublikasi/LaporanStatistikKeu

angan,TIdanPariwisatayang 

terbittepatwaktu 

- - - - - 

 JumlahPublikasi/LaporanStatisti

kKeuangan,TI 

danPariwisatayang memiliki 

ISSN/ISBN 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(r

esponserate)SurveiStatistikKeuan

ganTI,danPariwisatadenganpend

ekatanusaha 

100 100 100 100 100 

 Persentasepemasukandokumen(r

esponserate)SurveiStatistikKeuan

ganTI,danPariwisatadenganpend

ekatannonrumahtangga non 

usaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Produksi 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Produksiyang terbittepatwaktu 
 

1 1 1 1 1 

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Produksiyang memiliki ISSN/ISBN 
 

1 1 1 1 1 

 Persentasepemasukandokumen(res

ponserate)SurveiNeracaProdukside

nganpendekatanusaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Pengeluaran 
 

     

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Pengeluaranyang terbittepatwaktu 
 

1 1 1 1 1 

 JumlahPublikasi/LaporanNeraca 

Pengeluaranyang memilkiISSN/ISBN 
 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokume

n(responserate)SurveiNeracaP

engeluarandenganpendekatan

rumahtangga 

100 100 100 100 100 



 Persentasepemasukandokumen(resp

onserate)SurveiNeracaPengeluarande

nganpendekatanusaha 

- 100 100 100 100 

 Persentasepemasukandokumen(res

ponserate)SurveiNeracaPengeluara

ndenganpendekatannon 

rumahtangga nonusaha 

100 100 100 100 100 

 JumlahPublikasi/Laporananalisisda

npengembanganstatistik 
     

 JumlahPublikasi/Laporananalisisda

npengembanganstatistikyang 

terbittepatwaktu 

32 32 32 32 32 

 JumlahPublikasi/Laporananalisisdan
pengembanganstatistikyang 
memilikiISSN/ISBN 

2 2 2 2 2 

 Persentasepemasukandokumen

(responserate)SurveiAnalisisdan

PengembanganStatistikdengan

pendekatanrumahtangga 

- - - - - 

 Persentasepemasukandokumen(

responserate)SurveiAnalisisdan- 

PengembanganStatistikdenganp

endekatanusaha 

- - - - - 

PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 
     

Kegiatan 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 
     

 Layanan Perkantoran      

 Jumlah Laporan Dukungan Manajemen 20 20 20 20 20 

 Persentase pembayaran upah dan gaji 

yang tepat waktu 
100 100 100 100 100 

 Persentase Sarana dan Prasarana TIK 

dalam kondisi baik 
70 75 80 80 85 

 Persentase Sarana dan Prasarana 

Lainnya dalam kondisi baik 
80 85 85 90 90 



PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
     

Kegiatan 2891: Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Negara BPS Provinsi   
     

 Jumlah pengadaan kendaraan bermotor - - 5 5 5 

 Persentase pengadaan kendaraan 

bermotor yang diselesaikan 
- - 5 5 5 

 Jumlah pengadaan perangkat pengolah 

data dan komunikasi 
- 1 - - - 

 Persentase pengadaan perangkat 

pengolah data dan komunikasi yang 

diselesaikan 

- 100 - -    - 

 Jumlah pengadaan peralatan dan 

fasilitas 
- 2 2 - - 

 Persentase pengadaan peralatan dan 

fasilitas yang diselesaikan 
- 100 100 - - 

 Jumlah pengadaan tanah dan 

pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan 

pembangunan gedung/bangunan 

- 1 Paket - - - 

 Persentase pengadaan tanah dan 

pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan 

pembangunan gedung/bangunan yang 

diselesaikan 

- 100 - - - 

 



































LAMPIRAN 5 ______________ a

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN KAUR
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019

No. Unit Organisasi
Jenjang Pendidikan

Jumlah
S3 S2 S1/D1V S0/DIII SLTA SLTP SD

1. Kepala BPS Kabupaten - - 1 - - - - 1

2. Sub Bagian Tata Usaha - - 3 - - - 3

3. Seksi Statistik Produksi - - 1 - - - - 1

2. Seksi Statistik Distribusi - - 1 - - - - 1

3. Seksi Statistik Sosial - 2 1 - - - - 2

6. Seksi IPDS - - 1 - 1 - - 2

7. Seksi Statistik Nerwilis - - 2** - - - - 1

8. KSK - - 5 2 - - - 7

Jumlah - 2 15 2 1 - - 20

Keterangan : **1 Staf Nerwilis Tugas Belajar (lihat lampiran 1)



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR
Jl. Peltu M. Ilyas T. Panji Alam, Kompleks Perkantoran 
Pemkab Kaur, Padang Kempas, Bintuhan Telp. (0739) 
6180009, Fax:-(0739) 6180002, 
mail : bps1704@bps.go.id


