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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur Tahun 2020 

merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS 

Kabupaten Kaur sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai 

tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk 

menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Kaur sehingga dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Kaur. 

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2020, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun 

sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis 

(Renstra) BPS Kabupaten Kaur tahun 2020-2024. Hasil laporan ini diharapkan 

menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih 

optimal di tahun mendatang. 

Pimpinan BPS Kabupaten Kaur mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa 

mendatang. 
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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.  

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan 

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara 

visi BPS, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” dapat dicapai 

dengan menerapkan misi BPS yaitu: 

1) Menyediakan statistik berkualitas berstandar nasional maupun international; 

2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; 

3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik 

Nasional; 

4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai professional, integritas 

dan amanah. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka 

pada tahun 2020, BPS Kabupaten Kaur melaksanakan 2 (dua) program yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai berikut: 

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL 

BPS).  

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga 

merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, 4 (empat) tujuan yang harus 

dicapai BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2020 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam 

Renstra BPS Kabupaten Kaur 2020-2024 yang meliputi: 

Tujuan 1 :  Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. 

Tujuan 2 :  Meningkatkan kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan  

SSN. 

Tujuan 3 :  Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. 

Tujuan 4 :  Penguatan tatakelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. 

Keempat tujuan ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang 

berkualitas, dan pada periode tahun 2020 ditandai dengan terpenuhinya target indikator 

kinerja utama persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 120,00 persen dan 

persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 120,00 persen. 
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Tabel 1 

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS 1.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

1.1.1. Persentase Pengguna data 

yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

 

Persen 20 96,88 120 

1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

 

Persen 50 100 120 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

 

Persen 20 0 0 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

 

Persen 50 50 100 

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

SS 3.1. 

Penguatan 

Statistik 

Sektoral K/L/D/I 

3.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK 

 

Persen 20 20 100 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS 4.1. SDM 

Statistik yang 

Unggul dan 

berdaya saing 

dalam kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

Point 65 54,64 84,06 

4.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS 

 

Persen 90 79 87,77 

Rata-rata Capaian Kinerja                                                                    87,40 
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Secara umum kinerja BPS Kabupaten Kaur tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik. 

Hal ini menimbang bahwa belum semua target dapat terealisasikan. Dari total  7 (tujuh) 

indikator, 4 (empat) di antaranya telah tercapai. 3 (tiga) indikator lainnya memiliki capaian di 

bawah 100 persen dengan 1 (satu) di antaranya bernilai 0 (nol) persen yaitu  pada indikator 

Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Kegagalan 

pencapaian pada indikator ini terutama disebabkan kekeliruan dalam memahami konsep & 

definisi indikator sehingga target yang ditetapkan terlalu tinggi pada awal tahun..  

Pelaksanaan program BPS Kabupaten Kaur dibiayai melalui APBN yang dituangkan 

ke dalam DIPA tahun 2020 dengan nilai DIPA akhir sebesar Rp. 4.869.243.500.- dan 

realisasinya mencapai Rp.4.418.614.030.- atau sebesar 90,75 persen. Persentase penyerapan 

anggaran pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan persentase penyerapan 

anggaran pada tahun 2019 yang mencapai 97,65 persen. Menurunnya persentase penyerapan 

anggaran ini disebabkan karena pada tahun 2020 belanja pegawai yaitu Tunjangan Kinerja 

Hari Raya dan Tunjangan Kinerja ke-13 tidak dibayarkan karena realokasi keuangan negara 

terkait penanganan pandemi Covid-19. 

 

Gambar 1. 

Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kaur Tahun 2019-2020  

 

 
 

Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Kaur tersebut terdapat 

beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut berupa: 

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin 

(bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga 

independensi BPS sebagai instansi penyedia data. 

2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan 

3. mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data. 

4. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama 

dalam hal perencanaan, penerapan dan pemanfaatan statistik. 

2019 2020

Anggaran 4.514.187.000 4.869.243.000

Realisasi 4.408.300.831 4.418.614.030

Realisasi 
97.65%

Realisasi 
90.75%
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5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS 

Kabupaten Kaur. 

6. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat. 

Harapan terhadap visi BPS sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk 

Indonesia Maju”, dicerminkan dari keberhasilan menyediakan data statistik yang relevan, 

akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan 

data yang dihasilkan BPS Kabupaten Kaur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) 

bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem 

Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi 

di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Kabupaten/Kota yang 

merupakan instansi vertikal. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur 2020-2024. Ada 4 (empat) tujuan yang harus 

dicapai BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-

2024, yaitu: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 

(2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, (3) 

Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan (4) Penguatan tata kelola 

kelembagaan dan reformasi birokrasi. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, 

maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2020. 

Pada awal tahun 2020, BPS Kabupaten Kaur menetapkan target kinerja dari setiap 

indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS 

Kabupaten Kaur 2020. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut 

akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim 

(laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statisik Kaur 

Tahun 2020, 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 2020 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan 

kinerja BPS Kabupaten Kaur di tahun mendatang. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur tahun 2020 ini 

adalah: 

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk 

pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan 

program dan kegiatan lanjutan; 

4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja. 

 

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Kaur  

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan 

konstitusional Badan Pusat Statistik dan menyatakan kedudukan dan kewenangannya. 

Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi, 

dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang 
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Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, adalah 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 di bidang 

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. 

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, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Kaur 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 
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Kabupaten Kaur dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik distribusi, 

dan seterusnya. 

f) Seksi Neraca Wilayah 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 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 Kaur dalam mengatur dan 

melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi yang diterbitkan, dan 

seterusnya. 

h) Kelompok Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional yang ada di BPS Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah Jabatan 

Fungsional Statistisi. 

 

Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur terdapat 

pada Lampiran 1. 

 

1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Kaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dari manajemen dalam 

organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur yang memiliki wilayah tugas seluas  2.365 Km2 dengan 

15 Kecamatan dan 195 Desa/Kelurahan, memiliki sumber daya manusia (SDM) pada akhir 

tahun 2020 sebanyak 19 orang pegawai dengan kualitas SDM relatif cukup baik yang 

tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai menurut pendidikan terdiri dari: 3 orang 
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SMA

5% D-III

11%

S-1/D-IV

68%

S-2

16%

atau 15,79 persen berpendidikan Master (S-2), 13 orang atau 68,42 persen berpendidikan S-

1/D-IV, 2 orang atau 10,53 persen berpendidkan D-III, dan 1 orang atau 5,26 persen 

berpendidikan SMA.  

Gambar 2. 

Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Pendidikan Tahun 2020 (persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kabupaten Kaur memiliki komposisi yang 

terdiri dari 1 orang Kepala, 5 orang Kepala Subbagian/Seksi, 6 orang pejabat fungsional 

tertentu dan 7 orang fungsional umum. Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan 2 

orang CPNS penempatan 1 Januari 2020. Pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Kaur juga 

didukung oleh 5 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).  

Secara rinci profil pegawai BPS Kabupaten Kaur  dapat dilihat pada tabel-tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Jabatan Tahun 2020 

 

Jabatan Jumlah (Orang) Persentase 

1. Pejabat Struktural 6 31,58 

2. Pejabat Fungsional Tertentu 6 31,58 

3. Pejabat Fungsional Umum 7 36,84 

Jumlah 19 100 

 
Tabel 3. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 

 

Jabatan 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

Lk % Pr % 

1. Pejabat Struktural 6 3 50,00 3 50,00 

2. Pejabat Fungsional Tertentu 6 4 66,67 2 33,33 

3. Pejabat Fungsional Umum 7 5 71,43 2 28,57 

Jumlah 19 12 63,16 7 36,84 
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Tabel 4. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Golongan Tahun 2020 

 

Golongan Jumlah (Orang) Persentase 

IV 1 5,26 

III 18 94,74 

Jumlah 19 100 

 
Tabel 5. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Usia Tahun 2020 

 

Usia Jumlah (Orang) Persentase 

>50 1 5,26 

41-50 4 21,05 

31-40 9 47,37 

≤30 5 26,32 

Jumlah 19 100 

 

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. 

BPS Kabupaten Kaur bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi 

statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. BPS Kabupaten Kaur telah memiliki 

payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi 

kekuatan bagi BPS Kabupaten Kaur untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan 

kedepannya. 

Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, potensi eksternal yang dimiliki 

oleh BPS Kabupaten Kaur adalah dukungan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kaur. 

Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk respon positif terhadap setiap kegiatan BPS beserta 

kebutuhannya. Di antara bentuk dukungan tersebut pada tahun 2020 adalah penyelenggaraan 

Rapid Test COVID-19 oleh Dinas Kesehatan terhadap petugas lapangan Sensus Penduduk 

2020 tanpa biaya jasa sehingga membantu efisiensi penggunaan anggaran. 

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan BPS 

Kabupaten Kaur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pandemi COVID-19 yang 

berlangsung hampir di sepanjang tahun 2020 berdampak signifikan terhadap pola kerja. 

Dibatasinya interaksi langsung antar pegawai mendorong BPS Kabupaten Kaur melakukan 

penyesuaian dalam prosedur pelaksanaan aktivitas perkantoran sehari-hari.  Penerapan 

administrasi berbasis daring memanfaatkan layanan google sheet dan google form untuk 

keperluan pelaporan CKP, permintaan surat tugas dan perjalanan dinas, permintaan 

kebutuhan barang, dan manajemen persuratan menjadi solusi yang diterapkan oleh BPS 
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Kabupaten Kaur. Namun demikian, meskipun metode ini mampu meningkatkan efisiensi kerja 

terutama dalam masa pandemi, tantangan lain yang menjadi penghambat adalah rendahnya 

cakupan sinyal 4G di Kabupaten Kaur yaitu 22,27%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesenjangan kompetensi pegawai juga menjadi permasalahan internal lain yang 

terus menjadi perhatian untuk dibenahi. Di antara langkah perbaikan yang telah dilakukan 

pada tahun 2020 adalah pembagian beban kerja dengan mempertimbangkan aspek 

kaderisasi dan transfer ilmu/ kompetensi sehingga satu pekerjaan tidak hanya mampu 

dilakukan dengan baik oleh segelintir personil saja. BPS Kabupaten Kaur juga 

menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM dengan menyelenggarakan SCB 

(Statistical Capacity Building) berupa pelatihan soft skill seperti Pelatihan Pembuatan 

Infografis.  
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Permasalahan internal lain yang penting untuk dikemukakan adalah kondisi sarana 

pendukung kegiatan perkantoran yang sudah layak untuk diganti. Meubelair seperti meja, 

kursi, dan lemari adalah diantara BMN yang mayoritas merupakan hibah dari satker lain dan 

berusia di atas 10 (sepuluh) tahun. Perbaikan minor berkala dan pengadaan barang 

ekstrakomptabel menjadi solusi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Kaur. Mengingat 

barang-barang ini termasuk sarana penunjang utama dalam pelaksanaan kegiatan 

perkantoran, maka pengadaan meubelair menjadi prioritas usulan dalam IPlan BPS Tahun 

2022. 

Secara eksternal, tantangan yang ada adalah keengganan sebagian responden untuk 

berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Kaur 

yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Badan Pusat 

Statistik beserta output yang dihasilkan, serta kejenuhan karena menjadi sampel berulang 

pada jenis survei panel. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data 

yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Kaur adalah 

statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari 

sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. 

Kemampuan komunikasi dan pemahaman petugas pengumpul data pada akhirnya menjadi 

kualifikasi penting dalam perekrutan petugas sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten 

Kaur pada tahun 2020. Bagaimanapun, rendahnya kesadaran partisipasi responden 

merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang bersifat holistik. 

Fungsi BPS Kabupaten Kaur sebagai pembina terhadap pelaksanaan statistik 

sektoral juga belum dipahami -atau setidaknya belum dilaksanakan- oleh pemerintahan 

daerah. Hal ini terlihat dari minimnya permintaan konsultasi dan pendampingan atas 

penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh dinas/instansi di jajaran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tahun 2020.  

 

1.6. Sistematika Penyajian Laporan 

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur tahun 2020 disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I.  Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya 

laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Kaur; sumber 

daya manusia di BPS Kabupaten Kaur, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS 

Kabupaten Kaur; serta sistematika penyajian laporan. 

Bab II.  Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten 

Kaur 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Kaur 2020. 

Bab III.  Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur 2020, 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur terhadap Realisasi Kinerja 

Tahun 2019, Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur terhadap Target Renstra 2020-

2024, Prestasi yang Diperoleh pada Tahun 2020, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten 

Kaur 2020, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Kaur 2020, dan Kinerja Anggaran Tahun 

2020. 

Bab IV.  Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun 

berikutnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Kaur 2020-2024 

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi 

melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. 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).  

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2024-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur mengacu pada 

Renstra BPS 2020-2024 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka 

menengah BPS yang sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah. 

2.1.1. Visi BPS  Kabupaten Kaur  

Visi BPS Kabupaten Kaur  mengikuti visi dari Badan Pusat Statistik. Visi BPS 2020-

2024 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional periode kedua 2015-2019 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 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 Kabupaten Kaur   

Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut: 

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” 

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”) 

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data 

statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai 

kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung 

Indonesia Maju. 

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS Kabupaten Kaur penyedia data dan informasi 

statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam 

penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. 

Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. 

2.1.2. Misi BPS  Kabupaten Kaur   

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 diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pernyataan Misi BPS Kabupaten Kaur yang dikaitkan dengan Visi BPS Kabupaten 

Kaur dijabarkan sebagai berikut.  
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Tabel 6. 

Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Kaur 2020-2024 

 

V
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B
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2
0

2
0

-2
0

2
4

 Penyedia Data 

Statistik 

Berkualitas 

Untuk 

Indonesia Maju 

MISI BPS Kabupaten Kaur  2020-2024 

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar 

nasional dan internasional. 

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional 

yang berkesinambungan. 

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk 

terwujudnya Sistem Statistik Nasional. 

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif 

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan 

amanah. 

 

Misi BPS Kabupaten Kaur  tahun 2020-2024 mengandung arti: 

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 

Menyediakan data statistik … 

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang 

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah 

maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat 

ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan 

melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & 

Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS 

Kabupaten Kaur meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness 

(aktualitas) & punctuality (tepat waktu), acessibility (aksesibilitas), coherence 

(koherensi) & comparability (keterbandingan), interpretability (interpretabilitas).  

… dan berstandar internasional… 

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Kaur 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. Membina K/L/D/I Melalui 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 diwujudkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). BPS Kabupaten Kaur memiliki mandat untuk 

melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan 

statistik sektoral. BPS Kabupaten Kaur juga memiliki mandat untuk melakukan 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun 

pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka 

perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem 

rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik 

perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap 

seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan 

struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses 
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perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, 

dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. 

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik 

Nasional. 

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini 

dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. 

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, 

integritas, dan amanah. 

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang 

profesionalisme, berintegritas, dan amanah.  

… profesionalisme…  

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki 

kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang 

berkualitas”.  

… integritas …  

“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 pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan 

perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari 

berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.  

…amanah…  

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam 

melaksanakan kegiatan statistik” 

 

2.1.3. Tujuan BPS Kabupaten Kaur 

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Kaur  untuk mendukung upaya pencapaian visi dan 

misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. 
 

Tabel 7. 

Rumusan visi, misi, dan tujuan BPS Kabupaten Kaur 2020-2024 
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Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Kaur  untuk mendukung upaya pencapaian visi dan 

misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah: 

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 

terkait dengan: 

Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. 

2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN, terkait dengan: 

Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan. 

3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan: 

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem 

Statistik Nasional. 

4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: 

Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, 

integritas dan amanah. 

 

2.1.4. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Kaur 

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di 

atas, BPS Kabupaten Kaur  telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan 

kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS Kabupaten Kaur.  

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. 

Mencakup satu sasaran strategis yaitu: 

1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. 

Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 

Meliputi satu sasaran strategis yaitu: 

2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. 

 

Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

Meliputi satu sasaran strategis yaitu: 

3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I. 

Tujuan 4: Penguatan tatakelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

Dijabarkan dalam satu sasaran strategis yang meliputi: 

4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola 

kelembagaan. 

 

2.1.5. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur 

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, maka 

untuk tahun 2020 dilaksanakan dua program, yaitu Program Teknis dan Program Generik. 

Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

Sedangkan Program Generik BPS adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya. 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk 

menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan 

informasi statistik, BPS Kabupaten Kaur secara berkesinambungan terus menyempurnakan 

dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta 

diseminasi data dan informasi statistik. 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan 

untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang 

penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam 
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rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional 

penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan 

evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, serta fungsi 

diseminasi dan kehumasan. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Kaur 2020 

Target pada Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2020 merupakan 

target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten Kaur yang menjadi ukuran keberhasilan 

dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Target yang dicanangkan menjadi 

tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun, yaitu dengan 

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terhadap target 

yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. 

 

Tabel 8.  

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Kaur 2020 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS 1.1. Meningkatnya 

pemanfaatan data 

statistik yang 

berkualitas 

1.1.1  Persentase Pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

 

Persen 20 

1.1.2  Persentase publikasi statistik 

yang menerapkan standard akurasi 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan 

nasional 

 

Persen 50 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN 

SS 2.1. Penguatan 

Komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN 

2.1.1 Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi kegiatan 

statistik 

 

Persen 20 

2.1.2 Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

 

Persen 50 

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

SS 3.1. Penguatan 

Statistik Sektoral 

K/L/D/I 

3.1.1. Persentase K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral 

secara mandiri sesuai NSPK 

 

Persen 20 
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4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS 4.1. SDM Statistik 

yang Unggul dan 

berdaya saing dalam 

kerangka tata kelola 

kelembagaan 

4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

Point 65 

4.1.2 Persentase kepuasan pengguna 

data terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

 

Persen 90 

 

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Kaur adalah 

menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan 

penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga 

dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari 

berbagai dimensi data berkualitas. 

Selain dimensi kualitas, BPS Kabupaten Kaur yang merupakan lembaga 

penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus 

mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

 

1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja 

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi 

suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan 

data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik 

resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum 

oleh lembaga 

perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan 

informasi tentang statistik. 

2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja 

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu 

menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, 

tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data 

statistik. 

3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna 

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh 

pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait 

standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan. 

4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja 

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik 

resmi serta penyalahgunaan statistik. 

5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai 

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, 

bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih 

sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang 

ditanggung oleh responden survei. 

6. Kerahasiaan Data Individu 

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, 

baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan 

hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan. 
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7. Transparansi Tata Cara Perstatistikan 

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem 

statistik yang digunakan harus diumumkan. 

8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi 

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam 

suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaat-asasan) dan 

efisiensi dalam sistem perstatistikan. 

9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara 

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai 

perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan 

sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi. 

10. Kerjasama Internasional 

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan 

sumbangan penting untuk sistem perstatistikan resmi di semua negara.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur Tahun 2020 merupakan 

perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Kaur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Kaur dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2020, akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan ini. 

 

3.1.  Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang 

dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari 

Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama 

dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Kaur mempunyai 4 (empat) tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja 

utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

Hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Kaur selama tahun 2020 dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

1. TUJUAN PERTAMA : Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan 

SS1.1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas 

 

Tabel 9.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

SS 1.1. 

Meningkatny

a 

Pemanfaatan 

data statistik 

yang 

berkualitas 

1.1.1 Persentase Pengguna 

data yang menggunakan data 

BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan 

nasional 

Persen 20 96,88 120 

 1.12 Persentase 

publikasi statistik yang 

menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan 

nasional 

Persen 50 100 120 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1                                            120 

 

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan” dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan data stastistik 

yang berkualitas diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama. 
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Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas merupakan salah satu 

sasaran strategis BPS Kabupaten Kaur. Data statistik yang di hasilkan BPS Kabupaten Kaur 

diharapkan merupakan data statistik yang berkualitas. Kualitas data diperoleh melalui 

penerapan standard operating procedure  (SOP) dengan baik, mulai dari perencanaan sampai 

pada tahap pengolahan data. Selain itu, data statistik berkualitas tersebut tidak hanya untuk 

sekedar dihasilkan tetapi harus dimanfaatkan, khususnya pihak eksternal BPS atau pihak 

internal pada umumnya.  

Banyaknya pemanfaatan data statistik yang dihasilkan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan dari kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS. Peningkatan jumlah 

pengguna data statistik yang dihasilkan merupakan target riil dari semua rangkain kegiatan 

perstatistikan di BPS. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pengguna data 

statistik berkualitas yang dihasilkan BPS harus terus dilakukan. 

 

1. Indikator Pertama dari sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah Persentase 

Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional.  

Indikator ini dihitung dari jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Dibandingkan dengan 

jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS pada periode waktu tertentu. 

Formula penghitungannya adalah: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

𝑥 =  Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

𝑦 = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS. 

 

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data tahun 2020, Persentase pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

pembangunan nasional di wilayah Kabupaten Kaur yaitu sebesar 96,88 persen, artinya 

pencapaian tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 

20 persen. Hal ini mencerminkan bahwa data BPS sangat dibutuhkan sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional yang meliputi 5 (lima) 

ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi, Neraca 

dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Tentunya data-data yang dihasilkan 

harus berkualitas dan akurat. Penetapan target yang cukup rendah disebabkan 

kurangnya pemahaman terhadap konsep dan definisi terhadap indikator sasaran 

strategis tersebut.  

2. Indikator Kedua dari sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah Persentase 

publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Seksi yang menjadi penanggungjawab 

pencapaian target ini adalah Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Sosial, Seksi 

Neraca Wilayah & Analisis Statistik dan Seksi Statistik Produksi. Capaian indikator pada 

tahun 2020 berasal dari seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik utamanya terkait 

pemanfaatan data statistik pada Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran. 
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Indikator ini dihitung dari jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Dibandingkan dengan 

jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS pada periode waktu tertentu. 

Formula penghitungannya adalah: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

  𝑥 =  Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan 

standar akurasi 

𝑦 = Jumlah publikasi yang dihasilkan. 

 

Indikator ini ditargetkan sebesar 50 persen pada tahun 2020. Penetapan target yang 

rendah dikarenakan pemahaman mengenai definisi dan pengukuran indikator yang 

belum dipahami dengan cukup baik pada awal tahun. Namun demikian,  target 50 persen 

masih dirasa cukup realistis. 

Realisasi indikator ini mencapai 100 persen dari target semula 50 persen. Dengan 

demikian, tingkat capaian kinerjanya adalah 120 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa 

upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Kaur dalam meningkatkan pemanfaatan 

data berkualitas yang dihasilkan berjalan dengan baik. 

Dalam pelaksanaannya, permasalahan masih ditemui terutama terkait pengetahuan 

pengguna data tentang data yang dihasilkan oleh BPS berikut cara memperolehnya. 

Seringkali pengguna data tidak mau atau belum tahu bahwa sudah banyak data yang 

tersedia di laman website BPS Kabupaten Kaur. Terkait pengukuran realisasi indikator 

masih terbatas pada hasil Survei Kebutuhan Data. Pemahaman tentang sumber dan 

metode pengukuran indikator belum dipahami dengan baik. 

Untuk mengatasi masalah/ kendala tersebut BPS Kabupaten Kaur berupaya melakukan 

sosialisasi data yang dihasilkan oleh BPS secara luas. Sosialisasi dilakukan melalui 

pertemuan-pertemuan, media elektronik, media cetak, dan media sosial seperti 

facebook, grup whatsapp, dan instagram.  
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2. TUJUAN KEDUA : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi 

dalam penyelenggaraan SSN 

SS2.1. Sasaran Strategis: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN 

 

Tabel 10.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

SS 2.1. 

Penguatan 

Komitmen 

K/L/D/I 

terhadap 

SSN 

2.1.1 Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

Persen 20 0 0 

 2.1.2 Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

Persen 50 50 100 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2 50 

 

Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN merupakan Sasaran strategis yang ingin 

dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN (Sistem Statistik Nasional). Pencapaian sasaran strategis ini diukur 

melalui 2 (dua) indikator. 

1. Indikator pertama dari sasaran strategis pada Tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I 

yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Angka capaian pada indikator ini 

diukur dari persentase K/L/D/I di wilayah Kabupaten Kaur yang melaporkan rencana 

kegiatan statistik pada BPS Kabupaten Kaur. 

Realisasi yang dicapai pada tahun 2020 adalah 0 (nol) persen dikarenakan tidak adanya 

Dinas/Intansi di wilayah kabupaten kaur yang melaporkan kegiatan statistik ke BPS 

Kabupaten Kaur.  

Hambatan  lain dalam  pemberian  rekomendasi  statistik adalah  Dinas/Intansi di 

Kabupaten Kaur   belum    mempunyai kegiatan statistik yang dirancang dan  yang 

dilakukan  sendiri melainkan hanya sebagai pelaksana lapangan dari kegiatan statistik 

Pemerintah Provinsi dan Pusat. Akibatnya, penyampaian materi pembinaan yang beragam 

mulai dari KBLI, Pemetaan, Kerangka Sampel dan lain-lain, tidak bisa dapat dilakukan. 

Penetapan target sebesar 20 persen mengikuti target yang ditetapkan oleh BPS RI. 

2. Indikator kedua dari sasaran strategis pada Tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. 

Angka capaian pada indikator ini diukur dari Persentase terhadap jumlah K/L/D/I di 

wilayah kabupaten kaur yang melaksanakan kegiatan statistik. Sektoral Pada tahun 2020,  

indikator ini ditargetkan sebesar 50 persen dan realisasi yang dicapai sebesar 50 persen, 

sehingga secara persentase, capaian kinerjanya menjadi 100 persen. Penetapan target 50 

persen dikarenakan sulitnya mendeteksi kegiatan statistik sektoral sebagai akibat tidak 

adanya pelaporan rencana kegiatan statistik K/L/D/I ke BPS Kabupaten Kaur. 
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Rendahnya adanya kesadaran K/L/D/I di wilayah kabupaten kaur untuk melaporkan 

rencana kegiatan statistik maupun pelaporan metadata hasil kegiatan statistik ke BPS 

Kabupaten Kaur masih menjadi kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan 

kedua. BPS Kabupaten Kaur mencoba mengatasinya dengan berinisiatif melakukan 

pengumpulan data dan informasi secara merata ke beberapa K/L/D/I di wilayah kabupaten 

kaur yang mempunyai kemungkinan besar melakukan kegiatan statistik sektoral. 

Kedepan, BPS Kabupaten Kaur akan terus melakukan koordinasi intens dengan unit 

kerja statistik sektoral daerah dalam rangka penguatan sistem statistik nasional. 

 

 

3. TUJUAN KETIGA : Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

SS3.1. Sasaran Strategis: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I 

 

Tabel 11. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

SS 3.1. 

Penguatan 

Statistik 

Sektoral 

K/L/D/I 

3.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK 

Persen 20 20 100 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3 100 

 

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN” 

dengan sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I yang diukur dengan 1 (satu) 

Indikator Kinerja yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral 

secara mandiri sesuai NSPK dengan target 20 persen dan realisasi 20 persen sehingga 

capaian kinerja sebesar 100 persen. 

Indikator ini dihitung dari jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik 

dibandingkan dengan jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi statistik.  

Formula penghitungannya adalah: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

𝑥 = jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik 

𝑦 = jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi statistik.. 

 

Dalam tahun 2020, BPS Kabupaten Kaur telah melaksanakan koordinasi dengan 

dinas/instansi dalam rangka menginventarisis kegiatan pengumpulan data statistik sektoral 

oleh dinas/instansi. Dari 13 dinas/instansi yang menjadi target karena dianggap berpotensi 

melakukan kegiatan statistik sektoral, didapati 5 (lima) diantaranya menjalankan kegiatan 

pengumpulan data statistik.  

Pada kenyataannya proses pembinaan dan pemberian rekomendasi tidak dapat 

sepenuhnya dilakukan. Hal ini disebabkan dinas/instansi di Kabupaten Kaur belum memiliki 

kegiatan statistik yang dirancang dan dilaksanakan sendiri, melainkan hanya sebagai 
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pelaksana lapangan dari program statistik pemerintah tingkat provinsi atau pusat. Menjadi 

tidak relevan untuk dilakukan. 

 

4. TUJUAN KEEMPAT : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS4.1. Sasaran Strategis: SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka 

tata kelola kelembagaan 

 

Tujuan Keempat dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator yaitu 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Persentase Kepuasan pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana pelayanan BPS. 

 

Tabel 12.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

Kinerja 

(%) 

SS 4.1. SDM 

Statistik 

yang Unggul 

dan berdaya 

saing dalam 

kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

4.1.1. Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

Poin 65 54,64 84,06 

 4.1.2. Persentase 

kepuasan 

pengguna data 

terhadap 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan BPS 

Persen 90 79 87,77 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4 85,91 

 

 

1. Indikator Pertama untuk tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 

Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari 

Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, 

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian 

Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian 

yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot 

(30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja 

mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja 

mempunyai bobot (20). 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Tata Usaha di lingkungan BPS 

Kabupaten Kaur dengan sumber data berasal dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh 

inspektorat. 
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Pada tahun 2020, persentase hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat ditargetkan sebesar 

65,00 poin, dan telah terealisasi sebesar 54,64 poin atau hanya tercapai 84,06 persen. 

Diantara catatan yang diberikan dalam penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat BPS 

RI adalah bahwa LAKIN 2019 hanya menyajikan informasi keuangan per program dimana 

seharusnya dibuat per sasaran. 

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kabupaten Kaur diawali dengan kegiatan 

perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam 

proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta 

mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan 

rencana kinerja dilakukan dengan mengundang seluruh kepala seksi beserta tim SAKIP 

yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di Kabupaten Kaur. Dokumen yang dihasilkan 

berupa “Rencana Aksi/Perjanjian Kinerja” yang memuat target, output dan outcome yang 

akan dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan 

merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis. 

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan 

pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa 

rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala seksi dan Tim SAKIP. Pemantauan kinerja 

bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan. 

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan 

tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana 

ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. 

2. Indikator Kedua adalah Persentase Kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS.  

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Tata Usaha. Sumber datanya 

berasal dari Survei Kebutuhan Data Tahun 2020. 

Indikator ini dihitung dari jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS Kabupaten Kaur dibandingkan dengan jumlah pengguna data 

BPS Kabupaten Kaur berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data. 

Formula penghitungannya adalah: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

𝑥 = jumlah pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 

𝑦 = jumlah pengguna data BPS 

 

Pada Tahun 2020 persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Kaur terealisasi sebesar 79,00 persen. Jika 

dibandingkan dengan target awal sebesar 90,00 persen, maka capaiannya adalah 87,77 

persen. 

Di antara aspek yang harus diperbaiki dari perspektif responden adalah ketersediaan 

layanan pengaduan yang mudah ditemui, jelas, dan tidak berbelit-belit baik berupa kotak 

saran atau saluran lain. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Proses bisnis pelaksanaan SAKIP belum seluruhnya bisa dipahami oleh Tim SAKIP. 

2. Pengadaan berbagai sarana dan prasarana PST terkendala ketersediaan anggaran. 
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Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Perlu adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan dalam 

pengelolaan SAKIP. 

2. Perlu dilakukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

PST. 

Rencana Aksi 

1. Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP melalui pembinaan standar penyusunan 

dan penilaian SAKIP dengan narasumber yang kompeten. 

2. Menjadikan pemenuhan sarana dan prasarana PST sebagai prioritas dalam 

perencanaan revisi anggaran. 

 

3.2.  Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 terhadap Tahun 

2019 

 
Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 terhadap realisasi 

Kinerja Tahun 2019 pada dasarnya tidak dapat di bandingkan karena memiliki tujuan, sasaran 

strategis dan indikator yang berbeda.  

Namun demikian, keterbandingan pencapaian hasil akhir kinerjanya tetap dapat 

dianalisa secara umum. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan tahun 2019, rata-rata 

Capaian Kinerja mengalami peningkatan sebesar 7,95 persen. Rata-rata capaian kinerja pada 

tahun 2020 sebesar 87,40 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 79,45 persen. 

Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, 

diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang 

akan datang. 

 
Tabel 13. 

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2019 

 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

(%) 

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

1. Peningkatan 

kualitas data 

statistik 

Persentase konsumen 

yang merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

Persen 85 100 117,65 

1.1.   Meningkatnya 

kepercayaan 

pengguna 

terhadap kualitas 

data BPS 

1.1.1. Persentase konsumen 

yang merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

Persen 85 100 117,65 

1.1.2. Persentase konsumen 

yang selalu 

menjadikan data dan 

informasi statistik BPS 

sebagai rujukan utama 

Persen 55 100 120 

1.1.3. Persentase 

Pemuktakhiran data MFD 

dan MBS 

Persen 100 30 30 

1.1.4. Jumlah 

Publikasi/Laporan yang 

terbit tepat waktu 

Publikasi 80 80 100 
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1.1.5. Jumlah 

Publikasi/Laporan sensus 

yang terbit tepat waktu 

Publikasi 1 0 0 

1.1.6. Persentase 

pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

Persen 100 

 

99,94 99,94 

2. Peningkatan 

pelayanan prima 

hasil kegiatan 

statistik 

Persentase kepuasan 

konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

Persen 

 

 

95 100 105,26 

2.1.  Meningkatnya 

kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data 

(user 

engagement) 

2.1.1. Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi 

statistik melalui website 

BPS 

Pengunjun

g 

3500 7890 120 

2.1.2. Persentase 

konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS 

Persen 85 100 117,65 

2.1.3. Persentase 

konsumen yang 

menggunakan data BPS 

dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan 

nasional 

Persen 50 95,12 120 

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 0 0 

3.1.  Meningkatnya 

koordinasi  dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan 

SSN manajemen 

sumber daya 

manusia BPS 

3.1.1. Jumlah metadata 

kegiatan statistik sektoral 

dan khusus yang dihimpun 

Metadata 

 

 

1 0 0 

4. Peningkatan 

birokrasi yang 

akuntabel  

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

Point 65 61,70 94,92 

4.1  Meningkatnya 

birokrasi yang 

akuntabel  

4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP 

oleh Inspektorat 

Point 65 61,70 94,92 

4.2  Meningkatnya 

Kualitas sarana 

dan Prasarana BPS 

4.2.1. Persentase pengguna 

layanan yang merasa puas 

terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS 

Persen 80 80 100 

4.2.1. Persentase 

pengadaan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

diselesaikan 

Persen 100 100 100 

Rata-rata Capaian Kinerja                                                                  79,45 
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Tabel 14. 

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS 1.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

1.1.1. Persentase Pengguna data 

yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

 

Persen 20 96,88 120 

1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

 

Persen 50 100 120 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

 

Persen 20 0 0 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

 

Persen 50 50 100 

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

SS 3.1. 

Penguatan 

Statistik 

Sektoral K/L/D/I 

3.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK 

 

Persen 20 20 100 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS 4.1. SDM 

Statistik yang 

Unggul dan 

berdaya saing 

dalam kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

Point 65 54,64 84,06 

4.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS 

 

Persen 90 79 87,77 

Rata-rata Capaian Kinerja                                                                    87,40 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020  

   

 

 

 25 

 
3.3.  Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 terhadap Target 

Renstra 2020 

 

 

Tabel 15. 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020  

terhadap Target Renstra 2020 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Renstra 

2020 

Realisasi 

2020 

Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

(%) 

2020 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS 1.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

1.1.1. Persentase Pengguna data 

yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

 

Persen 20 96,88 120 

1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

 

Persen 50 100 120 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

 

Persen 20 0 0 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

 

Persen 50 50 100 

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

SS 3.1. 

Penguatan 

Statistik 

Sektoral K/L/D/I 

3.1.1. Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK 

 

Persen 20 20 100 
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4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS 4.1. SDM 

Statistik yang 

Unggul dan 

berdaya saing 

dalam kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

Point 65 54,64 84,06 

4.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS 

 

Persen 90 79 87,77 

Rata-rata Capaian Kinerja                                                                    87,40 

 
 

Realisasi kinerja tujuan pada tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra 2020 

menunjukkan bahwa, belum semua target dapat terealisasikan. Dari total  7 (tujuh) indikator, 

4 (empat) di antaranya telah tercapai. 3 (tiga) indikator lainnya memiliki capaian di bawah 100 

persen dengan 1 (satu) di antaranya bernilai 0 (nol) persen yaitu  pada indikator Persentase 

K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Kegagalan pencapaian pada 

indikator ini terutama disebabkan kekeliruan dalam memahami konsep & definisi indikator 

sehingga target yang ditetapkan terlalu tinggi pada awal tahun.  

Rata-rata capaian kinerja seluruh tujuan terhadap target Renstra 2020 BPS 

Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar 87,40 persen. Nilai tersebut mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 79,45 persen. 

Namun demikian, peningkatan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa pelaksanaan 

SAKIP telah baik. Berbagai langkah perbaikan masih sangat diperlukan untuk dapat 

mendongkrak nilai capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

 

3.4.  Prestasi Dan Inovasi BPS Kabupaten Kaur di Tahun 2020 

 

Pada Tahun 2020 BPS Kabupaten Kaur menerima beberapa penghargaan di bidang 

teknis dan administrasi. Beberapa di antaranya adalah penghargaan atas kinerja pada tahun 

2019 yang baru diterima pada tahun 2020. 

1) Penghargaan Kategori Kualitas Laporan Keuangan 
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Pada bulan Agustus 2020, BPS Kabupaten Kaur menerima piagam penghargaan 

dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik 

Pertama untuk Kategori Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2019 Lingkup 

KPPN Manna. 

 

2) Penghargaan Kategori Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan Februari 2020, BPS Kabupaten Kaur menerima piagam penghargaan dari 

Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna sebagai Terbaik Kedua 

Prestasi Pengelola Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diukur dari nilai akhir IKPA (Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran). 

 

3) Penghargaan Kategori Pencapaian Kinerja Response Rate Sensus Penduduk Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan Juli 2020 BPS Kabupaten Kaur menerima piagam penghargaan dari BPS 

RI atas prestasi melebihi target kinerja response rate Sensus Penduduk Online di Kabupaten 

Kaur. 
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4) Penghargaan Kategori Lomba Video Peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan September 2020 BPS Kabupaten Kaur menerima piagam penghargaan 

dari BPS Provinsi Bengkulu sebagai Juara 3 Lomba Video dalam Rangka Peringatan Hari 

Statistik Nasional Tahun 2020. 

 

Dalam rangka menghindari kesalahan hitung uang makan dan perjalanan dinas 

ganda, pada tahun 2020 BPS Kabupaten Kaur mulai menerapkan sistem monitoring presensi 

bulanan secara daring berbasis aplikasi Google Sheets. Input data dilakukan oleh Subbagian 

Tata Usaha selaku penanggungjawab administrasi yang meliputi data keterangan detil 

ketidakhadiran pada setiap tanggalnya. Melalui sistem ini, setiap pegawai terutama subject 

matter dan operator presensi handkey/ Kaizala memiliki referensi tambahan yang sangat 

berguna.  
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3.5.  Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2020 mencakup beberapa 

kegiatan yang menjadi prioritas nasional yaitu sebagai berikut: 

 

1) Sensus Penduduk (SP) 2020 
Sensus Penduduk (SP) merupakan salah satu dari tiga kegiatan Sensus yang 

dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, bersama dengan Sensus 

Pertanian (ST) dan Sensus Ekonomi (SE) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. . Dalam perjalanannya, sensus penduduk di 

Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 

1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus 

penduduk ke-7 yang akan dilaksanakan. Penyelenggaraan SP2020 juga sejalan dengan 

rekomendasi United Nations mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan tahun 2017.  

Tujuan utama SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan 

karakteristik penduduk Indonesia menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia”. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, SP2020 memiliki dua inovasi besar yang terkait dengan 

perkembangan teknologi informasi, yaitu (1) SP2020 menggunakan metode kombinasi 

dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar 

pelaksanaan SP2020, dan (2) SP2020 menerapkan teknologi terbaru dalam tahapan 

pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan Computer Aided Web Interviewing (CAWI) / 

Sensus Penduduk Online. Kedua inovasi ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan SP2020, di mana pada era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi 

informasi yang begitu cepat, serta pergerakan penduduk semakin dinamis, individualis dan 

mengutamakan privasi. Tantangan ini dapat berdampak kepada menurunnya kepercayaan 

pada lembaga pemerintah dan lebih lanjut berakibat kepada rendahnya partisipasi 

masyarakat pada pelaksanaan SP2020.  

Pelaksanaan SP2020 direncanakan terbagi kedalam dua tahapan, yaitu SP Online (15 

Februari – 31 Maret 2020) dan SP Wawancara (1-31 Juli 2020). Namun pada pelaksanaannya, 

tata kelola SP2020 mengalami penyesuaian akibat ditetapkannya COVID-19, penyakit yang 

disebabkan oleh virus corona (SARS-CoV-2) sebagai pandemi oleh World Health 

Organization, dan juga refocusing postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2020 sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-

19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Periode pelaksanaan SP Online 

diperpanjang hingga 29 Mei 2020, sementara pelaksanaan lapangan SP Wawancara diundur 

menjadi 1-30 September 2020 dengan beberapa penyesuaian tata kelola. 

Salah satu penyesuaian tata Kelola yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan lapangan 

SP2020 yaitu penggunaan alat pelindung diri (APD) pada petugas SP2020 serta penerapan 

protokol kesehatan saat pelaksanaan lapangan yang melibatkan ketua/pengurus satuan 

lingkungan setempat (SLS) dan masyarakat serta penyesuaian pada beban petugas SP2020. 

Kegiatan Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan dengan mengikuti Proses Bisnis SP2020 yang 

terdiri dari 7 bagian yaitu diantaranya : 

1. Koordinasi dan Konsolidasi; 

2. Penyiapan Basis Data Dasar; 

3. Sensus Penduduk Online; 

4. Penyusunan Daftar Penduduk; 

5. Pemeriksaan Daftar Penduduk; 
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6. Verifikasi Lapangan; dan 

7. Pendataan Penduduk. 

 

a. Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan dijadwalkan selama periode Januari-Februari 2020 yang difokuskan 

untuk mempersiapkan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 tahap pertama yaitu 

SP2020 Online. Persiapan yang dilakukan yaitu mengadakan rapat internal, melakukan 

koordinasi ke pemerintah daerah dan instansi terkait, sosialisasi kegiatan SP2020, 

melakukan rapat koordinasi kabupaten, melakukan rapat koordinasi kecamatan dan 

terakhir ditutup dengan Apel Siaga serta pembubuhan cap tangan sebagai bentuk 

kesiapan BPS untuk memulai Sensus Penduduk 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), BPS 

Kabupaten Kaur menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Tingkat Kabupaten 

(Rakorkab). Rakorkab bertujuan untuk membangun dan memobilisasi himbauan 

kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah untuk berpartisipasi dalam 

menyukseskan kegiatan Sensus Penduduk 2020 terutama kegiatan SP2020 Online 

yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Pelaksanaan Rakorkab dilaksanakan 

pada tanggal 13 Februari 2020 bertempat di Aula Kesekretariatan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kaur. 
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Apel Siaga 

Apel Siaga SP2020 dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh pegawai serta PPNPN 

BPS Kabupaten Kaur. Setelah apel,dilakukan pembubuhan cap tangan yang diawali 

oleh Kepala BPS Kabupaten Kaur dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Pembubuhan 

cap tangan ini sebagai bentuk kesiapan dari BPS Kabupaten Kaur untuk melaksanakan 

SP2020 Online sebagai tahap pertama dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk 2020. 

Apel Siaga dilaksanakan pada hari Jum’at, 14 Februari 2020 bertempat di halaman 

kantor BPS Kabupaten Kaur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) 

Pelaksanaan Rakorcam di Kabupaten Kaur dilaksanakan pada tanggal 11-27 Februari 

2020 di masing-masing 15 kecamatan se-kabupaten Kaur. Secara garis besar, 

pelaksanaan rakorcam ini sebagai sarana sosialisasi SP2020 kepada kepala desa 

(kades) atau lurah yang nantinya akan bertugas sebagai media penghubung BPS 

kepada masyarakat umum di desa dan kelurahan masing-masing. Pada kegiatan 

rakorcam ini juga dibahas mengenai apa saja tugas dan peran kades/lurah serta 

dilakukan praktek pengisian SP2020 Online secara langsung agar para kades/lurah 

dapat melakukan pengarahan kepada warga di desa/kelurahan masing-masing dalam 

melakukan pengisian SP2020 Online. 
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b. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online 

Pelaksanaan SP2020 tahap pertama yang dilakukan secara online dimulai dari tanggal 

15 Februari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 sebelum dilakukan perpanjangan 

hingga 29 Mei 2020. Selama pelaksanaan SP2020 Online beberapa kegiatan telah 

dilakukan oleh BPS Kabupaten Kaur untuk meningkatkan respon masyarakat 

diantaranya pendampingan pejabat/OPD di Kabupaten Kaur, Pengisian Bareng, dan 

Sosialisasi terus dilakukan melalui media massa/online.  

 
Pendampingan Pengisian SP Online 

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidan Statistik Sosial BPS RI nomor B-

064/BPS/4000/02/2020 perihal Pelaksanaan Sensus Penduduk Online (SPO) dimana 

salah satu poin menyebutkan bahwa tujuan utama dari SP Online ini adalah untuk 

memberikan kemudahan kepada penduduk yang relatif sulit ditemui seperti 

pejabat/orang penting, penduduk dengan mobilitas tinggi, dan penduduk yang relatif 

sulit ditemui seperti para pegawai kantoran. Sehingga jika mereka berpartisipasi 

dalam SP2020 Online ini, akan memudahkan tugas para petugas lapangan karena 

keberadaan mereka hanya tinggal di konfirmasi melalui ketua SLS setempat saja. 

Pendampingan pengisian SP2020 Online di Kabupaten Kaur ini dilakukan dengan cara 

pelaksanaan pengisian bareng SP2020 Online. Pengisian bareng (ngibar) merupakan 

salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat umum 

dengan mengunjungi OPD di Kabupaten Kaur serta melakukan kegiatan ngibar di desa-

desa/kelurahan. Namun tidak semua desa/kelurahan dikunjungi oleh Kabupaten Kaur 

untuk dilaksanakan ngibar SP2020 Online. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

adalah keberadaan sinyal yang stabil, antusiasme masyarakat dari desa yang 

bersangkutan, dan juga kesanggupan pegawai BPS untuk melakukan ngibar baik dari 

sisi tenaga maupun waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tingkat Respon SP2020 Online  

Sebanyak 28,16% dari total penduduk Kabupaten Kaur atau sebanyak 34.518 penduduk 

Kabupaten Kaur berpartisipasi dalam SP2020 Online. Respon tersebut mencakup 9.142 

keluarga atau 24,75% dari total keluarga di Kabupaten Kaur. Kecamatan Tanjung 

Kemuning menjadi kecamatan dengan tingkat respon tertinggi di Kabupaten Kaur 

dengan 4068 penduduk dan 1098 keluarga yang sudah melakukan pengisian SP2020 

Online. 
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Tabel 16. 

Tingkat Respon SP2020 Online Kabupaten Kaur berdasarkan Kecamatan 

 

Kecamatan Jumlah Keluarga Respon Jumlah Penduduk Respon (jiwa) 

(1) (2) (3) 

Kaur Selatan 987 3.970 

Kaur Tengah 405 1.555 

Kaur Utara 478 1.741 

Kelam Tengah 410 1.566 

Kinal 381 1.479 

Luas 611 2.193 

Lungkang Kule 459 1.742 

Maje 1.055 3.912 

Muara Sahung 552 2.075 

Nasal 1.020 3.807 

Padang Guci Hilir 357 1.386 

Padang Guci Hulu 529 1.895 

Semidang Gumay 394 1.521 

Tanjung Kemuning 1.098 4.068 

Tetap 406 1.608 

Total 9.142 34.518 

 

c. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Pendataan Lapangan 

Pelaksanaan pendataan lapangan SP2020 dilakukan pada 1-15 September 2020 yang 

dilanjutkan konfirmasi ulang pada 16-25 September 2020 dengan menggunakan Pagu 

Anggaran tahun 2020 BPS Kabupaten Kaur. Data yang dikumpulkan adalah keterangan 

mengenai penduduk seperti nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, 

alamat, serta jenis kelamin, Selain itu juga dikumpulkan data-data mengenai 

keterangan tempat tinggal.  

Pendataan Lapangan SP2020 ini merupakan pelaksanaan proses bisnis poin 5-7 

SP2020 yaitu Pemeriksaan Daftar Penduduk (DP), Verifikasi Lapangan, dan Pendataan 

Penduduk. Metode pengumpulan data SP2020 menggunakan penyesuaian tata kelola 

di tengah pandemi COVID-19 yang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona 

berdasarkan tingkat kerawanan penyebaran virus COVID-19. Kabupaten Kaur 

termasuk ke dalam zona satu bersama dengan 226 kabupaten/kota lain.  

Metode Pengumpulan data SP2020 zona satu adalah dengan sistem Drop Off Pick Up 

(DOPU). Tahapan kegiatan zona satu DOPU adalah pemeriksaan DP oleh petugas 

sensus dan ketua/pengurus SLS setempat yang dilanjutkan verifikasi lapangan dan 

konfirmasi keberadaan keluarga dan penduduk yang tidak dikenali ketua/pengurus 

SLS serta penduduk yang baru ditambahkan, kemudian penyerahan kuesioner (drop-
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off) kepada penduduk yang belum SP Online dan diikuti pengisian kuesioner secara 

mandiri oleh penduduk dan pengambilan kuesioner oleh petugas sensus (pick up).  

Output yang dihasilkan dari pendataan lapangan SP2020 ini adalah penduduk Indonesia 

menurut jenis kelamin, status domisili (de facto vs de jure) dan kepemilikan NIK yang 

didapat dari dokumen daftar penduduk (SP2020-DP) serta karakteristik perumahan 

dan masing-masing individu anggota rumah tangga (ART) yang diperoleh dari 

dokumen short form (SP2020-C1). 

Menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, maka pendataan lapangan SP2020 

ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu penggunaan alat 

pelindung diri (APD) berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, 

pelindung wajah (face shield), membawa cairan antiseptik (hand sanitizer) serta 

menjaga jarak setidaknya 1 meter ketika melakukan proses pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisitas 

Terdapat beragam tantangan dalam pelaksanaan SP2020, di antaranya besarnya 

cakupan pendataan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya data kependudukan. 

Untuk itu, publisitas mengenai apa, mengapa, tujuan, manfaat dan tata cara sensus 

SP2020 perlu dilakukan sejak dini, namun tetap mematuhi timeline yang telah dibuat 

BPS Pusat. Publisitas juga diharapkan merespon berbagai tantangan pendataan, 

seperti perubahan komunitas yang sangat cepat, meningkatnya respondent burden, 

sulitnya melakukan pendataan langsung karena tingginya mobilitas penduduk, dan 

adanya kelompok yang sulit dijangkau. Publisitas SP2020 bertujuan meraih partisipasi 

penduduk indonesia dalam SP2020. 

BPS Kabupaten Kaur melakukan berbagai macam bentuk publisitas yang bertujuan 

untuk menyadarkan masyarakat kabupaten kaur tentang adanya kegiatan SP2020. 

Masyarakat diberikan informasi tentang kegiatan apa yang sedang berlangsung, kapan 

dilakukan, dan informasi lainnya yang bersifat umum. Cara yang dilakukan BPS 

Kabupaten Kaur untuk menyebarkan informasi tentang SP2020 antara lain melalui 

dialog bersama dengan RRI Bintuhan, Iklan di koran Radar Kaur, Pemasangan Baliho 

dan Pembuatan Kalender. 

 

 

 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020  

   

 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutmen Petugas 

 Kegiatan Rekrutmen Petugas SP2020 dilakukan dalam menyediakan Koseka dan 

Petugas Sensus (PS) yang sesuai dengan syarat dan kebutuhan masing-masing 

wilayah. Mekanisme rekrutmen dan syarat-syarat Koseka dan PS secara detail telah 

dituangkan dalam Buku Pedoman Rekrutmen Petugas SP2020. Kegiatan rekrutmen 

Koseka dilaksanakan tanggal 27 – 31 Agustus 2020, sedangkan rekrutmen petugas 

sensus dilaksanakan pada 4 – 10 Agustus 2020. Jumlah petugas lapangan sebanyak 

96 orang yang terdiri dari 79 PS yang seluruhnya adalah mitra BPS, 15 Koseka (3 

mitra BPS, 6 KSK dan 6 pegawai organik), dan 2 petugas task force yang seluruhnya 

adalah pegawai organik. Setelah rekrutmen petugas, selanjutnya adalah melakukan 

rapid test agar seluruh petugas aman ketika melaksanakan kegiatan. 
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Pendataan Lapangan 
Hal yang dilakukan setelah persiapan lapangan adalah pendataan ke ketua SLS dan 

dilanjutkan ke rumah-rumah warga yang belum melaksanakan SPO. Pendataan 

dokumen DP1, DPD dan peta wilayah pada ketua SLS dilaksanakan secara tatap 

muka dengan menggunakan APD yang telah disediakan. Pendataan berjalan dengan 

cukup baik dan terkondisi. Setelah melakukan konfirmasi penduduk dengan ketua 

SLS, PS lalu mengantarkan dokumen C1 beserta pendamping C1 ke rumah warga 

yang belum SPO (drop off). Beberapa hari kemudian, PS akan mengambil kembali 

dokumen tersebut (pick up).  

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020  

   

 

 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pendataan Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Kaur, terdapat 169 

SLS/Non SLS dengan rincian 164 SLS/Non SLS bermuatan dan 5 SLS/Non SLS tidak 

bermuatan. Pengiriman data raw Pendataan Short Form Sensus Penduduk 2020 

berhasil dikirimkan tepat waktu pada tanggal 2 Desember 2020 ke BPS Provinsi 

Bengkulu, kemudian dilakukan diseminasi di BPS Pusat. Penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tepat waktu pada bulan Desember 2020.  

 

 

2) Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan Tahun 2020 

 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki andil terbesar bagi 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Salah satu subsektor terbesar di 

dalam penyusunan PDB sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan. Komoditas yang 

termasuk di dalam tanaman pangan adalah padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, 

kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, serta tanaman 

serelia lainnya (sorgum, jawawut, jelas, gandum, dll). 

Pengukuran sektor tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk mengetahui nilai produktivitas yang dihasilkan oleh tanaman pangan. Pengukuran 

komoditas tanaman pangan dilakukan dalam satuan gabah kering panen (GKP). Selain itu 

juga dihitung hasil dalam gabah kering giling (GKG) yang untuk selanjutnya dapat dihitung 

produksi beras yang akan dihasilkan. 

Komoditas terbesar di dalam tanaman pangan adalah padi. Padi terdiri atas padi 

sawah dan padi ladang. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah, sedangkan 

padi ladang adalah padi yang ditanam di tegal/kebun/ladang atau hama. Lahan sawah adalah 

lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (gelengan), saluran untuk 

menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana 

diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil 
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Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang 

ditanami padi dan lahan-lahan bukan baru. Lahan sawah mencakup sawah pengairan, tadah 

hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebek, dan lain sebagainya. 

Luas bersih adalah luas sawah secara keseluruhan (luas kotor) dikurangi dengan 

luas pematang/galengan dan luas saluran air. Luas panen didefinisikan sebagai luasan 

tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.  

Beberapa produksi tanaman pangan sebagai berikut padi dalam bentuk gabah kering 

giling, jagung dalam bentuk pipilan kering, kedelai dalam bentuk biji kering, kacang tanah 

dalam bentuk biji kering, kacang hijau dalam bentuk biji kering, ubi kayu dalam bentuk umbi 

basah, dan ubi jalar dalam bentuk umbi basah, Pengukuran hasil produksi tersebut dilakukan 

dengan menggunakan alat ubinan berukuran 2,5 m x 2,5 m. Hasil tersebut merupakan 

besaran jumlah produktivitas tanaman pangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tujuan pelaksanaan survei statistik tanaman pangan adalah untuk mengetahui rata-

rata nilai produktivitas tanaman pangan di suatu wilayah, selain itu juga bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan dan penyebab adanya kenaikan atau penurunan hasil panen. Di 

pihak lain, Dinas Pertanian memerlukan data-data statistik tanaman pangan untuk menyusun 

rencana kerja seperti data luas tanam, luas panen, luas tanam akhir, luas puso, produktivitas 

dan data produksi untuk komoditas tanaman pangan. 

Pelaksanaan survei statistik tanaman pangan dilaksanakan setiap bulan (Januari-

Desember) tergantung dari musim panen di wilayah tersebut. Periode pelaksanaan survei 

statistik tanaman pangan/ubinan dibagi menjadi 3, yaitu subround 1 (Januari-April), subround 

2 (Mei-Agustus), dan subround 3 (September-Desember). 

Setiap awal tahun kabupaten/kota di provinsi Bengkulu memiliki jumlah target 

sampel ubinan. Di tahun 2020, jumlah target sampel ubinan kabupaten Kaur ada sebanyak 

202 target. Sampel ubinan padi 2020, terdiri atas sampel ubinan padi berbasis KSA (Kerangka 

Sampel Area) dan sampel ubinan palawija yang menggunakan hasil listing rumah tangga 

yang mengusahakan pertanian. 
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Tabel 17. 

Target Ubinan Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelaksanaan ubinan terbagi ke dalam 3 subround, yaitu subround 1 (Januari-April), 

subround 2 (Mei-Agustus), dan subround 3 (September-Desember). Hasil rekap entrain 

ubinan 2020 sebagai berikut: 

 

Tabel 18. 

Hasil Rekap Entri Ubinan Subround 1 Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. 

Hasil Rekap Entri Ubinan Subround 2 Tahun 2020 
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Tabel 19.  

Hasil Rekap Entri Ubinan Subround 3 Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelaksanaan ubinan telah mengalami transformasi dalam pengumpulan datanya. 

Sejak Subround 3 tahun 2020, pengumpulan data ubinan menggunakan aplikasi CAPI. Berikut 

tampilan web aplikasi CAPI ubinan 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ubinan adalah memastikan waktu 

panen padi rumah tangga yang menjadi sampel ubinan. Beberapa kali terjadi lewat cacah 

dikarenakan padi telah selesai dipanen. Saat ini para petani banyak menggunakan mesin 

panen untuk memanen padinya sehingga sering terjadi lewat panen pada saat ingin di ubin. 

Ubinan padi berbasis KSA terkadang salah memastikan waktu panen dari padi tersebut, 

sehingga hal ini menyebabkan seringnya terjadi lewat cacah. 

 
3) Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode KSA 

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode Kerangka 

Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif 

dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang 

dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. 

Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan sistem 

KSA ini juga merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba 

sebelumnya yakni Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Indramayu dan Garut 

pada tahun 2015. 
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Padi merupakan komoditas utama makanan penduduk Indonesia. Selain itu, 

Indonesia juga merupakan negara terbesar ketiga dalam menghasilkan padi setiap tahunnya. 

Padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Padi sawah merupakan padi yang ditanaman di 

lahan sawah, sedangkan padi lading adalah padi yang ditanam di tegal, kebun, lading, atau 

huma. 

Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), slauran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi 

sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk 

disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, Lahan Bengkok, 

Lahan Serobotan, Lahan Rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan 

sawah mencakup sawah pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak dan 

lain sebagainya. 

Pada tahun 2020, mulai terjadi pengalihan database dari BPPT ke BPS. Pengalihan 

database tersebut menyebabkan adanya perubahan aplikasi KSA menjadi KSAPro. 

Sebelumnya web monitoring KSA berada di website ksa.bps.go.id, sedangkan KSAPro berada 

di ksapro-manajemen.bps.go.id.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tujuan pelaksanaan Kerangka Sampel Area (KSA) adalah untuk mengetahui luas 

panen tanaman pangan di Indonesia. Estimasi luas panen tersebut akan digunakan sebagai 

salah satu perhitungan produksi gabah kering panen. Metode kerangka sampel area (KSA) 

memberikan manfaat mengenai besaran luas panen komoditas tanaman pangan, yaitu padi 

dan jagung. 

Pelaksanaan survei statistik kerangka sampel area dilakukan setiap bulan. 

Pelaksanaan dilakukan setiap 7 hari terkahir setiap bulannya. Pelaksanaan kerangka sampel 

area menggunakan metode kerangka sampel dengan membentuk setiap segmen di setiap 

lahan baku sawah. Setiap segmen berukuran 300 m x 300 m yang terbagi ke dalam 9 
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subsegmen. Subsegmen tersebut berukuran 100 m x 100 m. Penitikan dilakukan di setiap 

subsegmen dengan memperhatikan fase tumbuh tanaman komoditas tanaman pangan baik 

padi maupun jagung.  

Pada tahun 2020 aplikasi KSA Padi menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi KSA lama 

dengan database BPPT dan KSA Pro dengan database BPS. Untuk komoditas jagung, aplikasi 

masih menggunakan aplikasi KSA lama. Di dalam web monitoring KSA lama terdapat menu 

untuk rekapitulasi data masuk per kecamatan di Kabupaten Kaur.  

 

Tabel 20. 

Rekapitulasi Padi Data Masuk per Kecamatan di Kabupaten Kaur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palawija terdiri atas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi 

jalar. Awalnya penitikan KSA hanya dilakukan untuk komoditas padi, namun di pertengahan 

tahun 2019, tepatnya di bulan April 2019, dilakukanlah penitikan KSA komoditas jagung. 

Jagung merupakan tanaman serelia penting di Indonesia, selain sebagai tanaman bahan 

pangan pokok pengganti beras dalam upaya diversifikasi pangan, juga merupakan pakan 

ternak. 

Penitikan KSA untuk lahan jagung di bagi menjadi beberapa segmen, sama seperti 

tanaman padi. Namun, di dalam 1 segmen hanya terdapat 4 titik yang harus difoto, berbeda 

dengan padi, dimana 1 segmen terdiri atas 9 titik. Penitikan KSA jagung juga bermaksud untuk 

mengetahui luas panen tanaman jagung dan berapa luas lahan baku untuk komoditas jagung 

di Indonesia. 

Terdapat beberapa alasan mengapa jagung masuk menjadi komoditas yang 

dilakukan penitikan setelah sebelumnya komoditas padi. Pertama, jagung merupakan salah 

satu jenis tanaman pangan, sehingga mengetahui estimasi luas panen jagung dapat 

memberikan informasi di dalam penyusunan program ketahanan pangan. Kedua, jagung 

dapat dijadikan alternatif lainnya sebagai komoditas utama tanaman pangan setelah padi, 

mengingat tingginya konsumsi beras sebagai makanan utama penduduk Indonesia. Ketiga, 

penitikan KSA pada komoditas jagung juga diharapkan dapat memperbaiki luas panen dan 

luas lahan jagung agar dapat mengetahui dengan presisi luas panen komoditas jagung di 

Indonesia. 

Monitoring lain yang dapat dilakukan adalah melihat nilai konsistensi nilai amatan 

bulan ini terhadap nilai amatan bulan sebelumnya. Apabila terjadi inkonsistensi kode amatan, 

maka pengawas dapat langsung meminta pencacah untuk segera memperbaiki. 
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Gambar 3. 

Konsistensi Nilai Amatan KSA Padi 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejak Triwulan IV tahun 2020, penitikan KSA Padi telah menggunakan aplikasi baru, 

yaitu KSA Pro. Namun, dalam pelaksanaannya penitikan KSA padi masih menggunakan 

aplikasi lama dan aplikasi baru.  

Di dalam aplikasi baru beberapa fitur tambahan yang disediakan adalah adanya 

kewenangan untuk melakukan penggantian sampel sendiri melalui web ksa pro. Berikut 

adalah tampilan monitoring KSA padi 2020 menggunakan web https://ksapro-

manajemen.bps.go.id 

 
Gambar 4. 

Monitoring Penitikan KSA Padi 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksapro/
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Di dalam pelaksanaan penitikan KSA 2020, terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh petugas, yaitu adanya pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya difoto oleh petugas. 

Penggunaan aplikasi KSA pro sebagai inisiasi pengganti aplikasi KSA lama memiliki 

beberapa kendala seperti sulitnya mengirim hasil foto, koordinat penitikan KSA Padi yang 

selalu bergerak pada saat telah berada pada titik koordinat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

Pelaksanaan anggaran di BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2020 senantiasa mengacu 

pada prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) dalam menghasilkan output berkualitas. 

Bentuk kegiatan BPS Kabupaten Kaur yang mengacu pada prinsip 3E tersebut antara lain: 

 

1. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan 

Rapid Test Covid-19 bagi petugas lapangan Sensus Penduduk 2020. Kerja sama ini telah 

membantu mengefisienkan penggunaan anggaran karena BPS Kabupaten Kaur tidak 

perlu menyediakan biaya jasa bagi petugas kesehatan yang terlibat. Disaat yang sama, 

lokasi tes dapat dilakukan di puskesmas pada tiap kecamatan sehingga sangat 

memudahkan bagi petugas lapangan di tiap kecamatan terlebih bila menimbang kondisi 

geografis Kabupaten Kaur. 
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2. Penggantian lampu pendar kantor dengan lampu LED (Light Emitting Diode). Kelebihan 

lampu LED adalah lebih hemat energi (karena tidak memerlukan proses pemanasan 

serta hanya memerlukan daya rendah untuk menghasilkan tingkat keterangan yang 

layak) dan berumur pakai lama (karena tidak terpengaruh oleh keadaan kaca pelindung: 

apabila lampu jatuh dan penutup terlepas, bisa dipasang kembali; tidak seperti lampu 

pendar yang jika kacanya pecah, sudah tidak bisa digunakan lagi). Harga perolehan 

lampu LED memang relatif lebih mahal namun lebih efisien dalam jangka panjang. 

 

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI selaku Pengguna Anggaran Nomor B- 

083/BPS/1000/4/2020 BPS Kabupaten Kaur melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 

1.101.478.000,-  dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan juga dalam rangka 

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 

atau stabilitas sistem keuangan negara. 

 

3.7.  Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

Pagu yang diberikan ke BPS Kabupaten Kaur  untuk menjalankan tugas dan fungsinya 

selama tahun 2020 adalah Rp. 4.869.243.500.- terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dan 

(2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).  

Selama periode tanggal 01 Januari sd 31 Desember 2020 pada Satuan Kerja Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Kaur terjadi perubahan anggaran sebanyak 12 (dua belas) kali 

revisi DIPA. Pagu dana dalam DIPA Awal sebesar Rp 6.083.664.000 dan DIPA akhir menjadi 

sebesar Rp4.869.243.000. Penjelasan atas rincian anggaran DIPA awal sampai dengan Revisi 

DIPA ke 12 adalah sebagai berikut :  
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1.  DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.667240/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar 

Rp6.083.664.000 yang bersumber dari Rupiah Murni. 

2.  DIPA Revisi Ke-1 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R tanggal 5 Februari 2020 

dengan pagu sebesar Rp5.955.142.000 mengalami penurunan. Revisi ke-1 merupakan 

revisi DJA yang dilakukan tanggal 5 Februari 2020, revisi pertama ini dilakukan 

sesuai surat dari Kepala BPS RI no B-008/BPS/1000/01/2020 terkait langkah-langkah 

strategis dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2020. Penyesuaian 

pelaksanaan kegiatan BPS Tahun Anggaran 2020 dilakukan penyesuaian anggaran 

ke DJA untuk seluruh satker di BPS dengan diberikan petunjuk/rambu dari eselon I. 

3.  DIPA Revisi Ke-2 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R tanggal 13 Februari 2020 

dengan pagu sebesar Rp5.955.142.000 tidak mengalami perubahan. Revisi tersebut 

dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan satker sebagai lanjutan langkah 

strategis pelaksanaan anggaran di awal tahun serta perubahan hal. III DIPA untuk 

penyesuaian rencana penarikan dana di triwulan 1. 

4. DIPA Revisi Ke-3 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R tanggal 29 April 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.853.664.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.101.478.000. 

Revisi dilakukan sesuai surat Kepala BPS RI selaku Pengguna Anggaran no.B-

083/BPS/1000/4/2020 dalam rangka penghematan anggaran tahun 2020 untuk 

penanganan pandemi covid-19 dan juga dalam rangka menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas system keuangan Negara 

dimana penghematan anggaran dilakukan dengan mengikuti pedoman penghematan 

yang dilampirkan pada surat tersebut di atas. 

5. DIPA Revisi Ke-4 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R tanggal 14 Mei 2019 dengan 

pagu sebesar Rp4.853.664.000 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Revisi 

dilakukan dalam rangka perubahan hal. III DIPA untuk penyesuaian rencana 

penarikan dana di triwulan 2, sekaligus pengesahan ke DJPB revisi penyesuaian akun 

terkait pencegahan Covid-19 sesuai surat kepala DJPB no S-369/PB/2020 terkait 

pemutakhiran akun dalam rangka penanganan Pandemi. 

6.  DIPA Revisi Ke-5 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 16 Juli 2020 dengan pagu 

sebesar Rp4.853.664.000 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Revisi DIPA 

kewenangan Kanwil DJPB ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan satker 

serta perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) untuk penyesuaian 

rencana penarikan dana di triwulan 2. Selain itu juga dilakukan revisi administrasi 

perubahan pejabat perbendaharaan meliputi Kuasa Pengguna Aggaran (KPA), 

Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran. 

7.  DIPA Revisi Ke-6 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 6 Agustus 2020 dengan pagu 

sebesar Rp4.853.664.000 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Revisi DIPA 

kewenangan Kanwil DJPB ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan satker 

serta penyesuaian kembali perubahan hal. III DIPA untuk penyesuaian rencana 

penarikan dana di triwulan 2 karena diberi perpanjangan waktu revisi oleh DJPB. 

8. DIPA Revisi Ke-7 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 7 September 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.825.618.000 mengalami penurunan sebesar Rp28.046.000. Revisi 

DIPA kewenangan DJA ini dilakukan berdasarkan Surat Pengguna Anggaran Kepala 

BPS RI nomor B -532/BPS/2100/08/2020 Perihal Revisi Anggaran dalam rangka 

adaptasi Tatanan Normal Baru. Adapun penyesuaian aggaran dilakukan berdasarkan 

dasar hitung dan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan BPS RI. 

9.  DIPA Revisi Ke-8 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 24 September 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.825.618.000 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Revisi DIPA 

kewenangan Kanwil DJPB ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan satker 
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dan terjadi PAGU MINUS sehingga dilakukan revisi administrasi perubahan Rencana 

Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pergeseran antar keluaran dalam 1 kegiatan 

dalam l satker. 

10. DIPA Revisi Ke-9 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 13 Oktober 2020 dengan pagu 

sebesar Rp4.825.618.000 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Revisi DIPA 

kewenangan Kanwil DJPB ini dilakukan dalam rangka kekurangan uang makan 

dimana uang makan pegawai Bulan September belum bisa dibayar, penyesuaian 

kebutuhan satker sehingga dilakukan revisi administrasi perubahan Rencana 

Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pergeseran antar keluaran dalam 1 kegiatan 

dalam l satker. 

11. DIPA Revisi Ke-10 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 2 November 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.869.243.000 mengalami kenaikan sebesar Rp43.625.000. Revisi ini 

mengacu pada surat Sekretaris Utama BPS RI nomor B-482/BPS/2000/10/2020 

tentang revisi anggaran Tahun 2020 ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Revisi 

ini dilakukan sehubungan dengan penyesuaian pelaksanaan SP2020, percepatan 

penyerapan anggaran, serta antisipasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 

dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam surat tersebut, yang 

diantaranya adalah mengenai anggaran pengolahan dan revisit SP2020 serta revisi 

anggaran belanja barang (52) ke belanja modal (53) sesuai dengan ketentuan yang 

telah disebutkan dalam surat. 

12. DIPA Revisi Ke-11 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 23 November 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.869.243.000 tidal mengalami kenaikan maupun penurunan. Revisi 

DIPA kewenangan Kanwil DJPB ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan 

satker sekaligus pengesahan revisi POK di akhir tahun 2020. 

13. DIPA Revisi Ke-12 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2020R 29 November 2020 dengan 

pagu sebesar Rp4.869.243.000 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Revisi 

DIPA kewenangan Kanwil DJPB ini kembali dilakukan karena terjadi PAGU MINUS 

sehingga dilakukan revisi penyesuaian kebutuhan satker dan perubahan Rencana 

Penarikan Dana (Halaman III DIPA) sekaligus melakukan kembali pengesahan revisi 

POK di akhir tahun 2020. 

 

Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 21. 

Realisasi Anggaran Tahun 2020  Menurut Program 

 

Program 
Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

(1) (2) (3) (4) 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya BPS (DMPTTL) 

3.520.213.000.- 3,135,096,804.- 89,06 

Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS) 

1.349.030.500.- 1.283.517.226.- 95,14 

Total 4.869.243.500.- 4.418.614.030.- 90,75 
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Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran tahun 2020 

berdasarkan Sasaran Strategis 

 

Tabel 22. 

Anggaran Tahun 2020  Menurut Sasaran Strategis 

 

Sasaran Strategis Capaian 

Kinerja (%) 

Pagu Akhir 

(Rp) 

Realisasi (Rp) Realisasi 

(%)  

SS1.1. Meningkatnya 

Pemanfaatan data statistik 

yang berkualitas 

120,00 1.320.765.500 1.255.852.226 95,08 

SS2.1. Penguatan 

Komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN 

50,00 24.635.000 24.195.000 98,21 

SS3.1. Penguatan Statistik 

Sektoral K/L/D/I 
100,00 3.630.000 3.470.000 95,59 

SS4.1.SDM Statistik yang 

unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola 

kelembagaan 

85,91 3.520.213.000 3.135.096.804 89,06 

 JUMLAH  4.869.243.500 4.418.614.030 90,75 

 

Menurut sasaran kinerja, anggaran terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran 

“SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” yaitu 

sebesar Rp 3.520.213.000,00. Dari anggaran yang disediakan, realisasinya mencapai 89,06 

persen atau sebesar Rp 3.135.096.804,00.  

Sasaran kinerja yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yaitu 

“Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” sebesar Rp 1.320.765.500,00. 

Realisasinya mencapai 95,08 persen atau sebesar Rp 1.255.852.226,00.  

Dalam upaya pengumpulan hingga diseminasi metadata sektoral dan khusus sesuai 

standar, BPS Kabupaten Kaur melalui sasaran “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” 

telah menggalokasikan anggaran sebesar Rp 24.635.000,00 dengan realisasi mencapai 98,21 

persen atau sebesar Rp 24.195.000,00. 

Terakhir sasaran “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” mendapat alokasi anggaran 

terkecil sebesar Rp. 3.630.0000,00 dengan realisasi mencapai 89,06 persen atau sebesar       

Rp. 3.470.000,00. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1.  Tinjauan Umum 

Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Kaur pada  tahun 2020 telah menyusun dokumen 

perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan 

rencana-rencana kerja baik secara  vertikal  dan  horizontal. Sinergi  secara  vertikal  

diwujudkan dengan  keselarasan antar dokumen  perencanaan dengan  rencana kerja   BPS   

Pusat.   Sinergi   secara   horizontal   diwujudkan   dengan terintegrasi  dan  sinkronnya  

antara rencana  kerja  dengan  fungsi  dan beserta penganggarannya. Rencana kerja disusun 

untuk menjaga agar arah   kebijakan,   program,   tujuan dan   sasaran   menjadi terfokus, 

sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya.   Selain   itu,   

diharapkan   pula   dapat memperkuat mekanisme  pengendalian dan  monitoring  serta  

evaluasinya. Pada tahun 2020 kebijakan,    program    dan    kegiatan    telah    berhasil 

dilaksanakan sehingga   tujuan,   sasaran   strategis,   dan   indikator kinerjanya sebagian 

besar juga telah berhasil dicapai. 

Secara keseluruhan capaian kinerja BPS Kabupaten Kaur telah tercapai dengan cukup 

baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87,40 persen. Diperlukan langkah-langkah 

pembenahan dalam pengelolaan SAKIP kedepannya agar capaian kinerja dapat meningkat. 

 

4.2.  Tantangan dan kendala 

Secara   umum BPS Kabupaten   Kaur telah   berhasil melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran    strategis,    serta    indikator    kinerja. 

Namun    di    tengah pencapaian   tersebut  beberapa tantangan   yang   dihadapi selama 

tahun 2020 dan tahun-tahun kedepan diantaranya: 

1. Fungsi BPS sebagai pembina terhadap pelaksanaan statistik sektoral belum dipahami 

-atau setidaknya belum dilaksanakan- oleh jajaran Pemerintahan Daerah. 

2. Dinas/Instansi/OPD di Kabupaten Kaur belum memiliki kegiatan statistik yang 

dirancang dan dilaksanakan sendiri, melainkan hanya sebagai pelaksana lapangan dari 

program statistik pemerintah tingkat provinsi atau pusat. Hal ini menyebabkan 

kegiatan pembinaan dan pemberian rekomendasi statistik sektoral menjadi tidak 

relevan untuk dilakukan. 

3. Konsep  tentang  perlunya  metadata  dalam  pembuatan  dan pemanfaatan data 

statistik belum sepenuhnya dimengerti oleh para stakeholders. 

4. Kondisi cakupan Sinyal Internet 4G Kabupaten Kaur  yang di bawah 50% menyulitkan 

perubahan pola interaksi kegiatan secara daring pada masa Pandemi Covid-19. 

5. Pedoman teknis maupun administrasi kegiatan seringkali baru difinalkan ketika 

kegiatan sudah mulai berjalan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang 

tergesa-gesa serta munculnya keraguan pada penanggung jawab  teknis dalam 

mengambil keputusan.   

6. Terdapat  responden  baik rumah  tangga  maupun perusahaan yang menjadi sampel 

berulang untuk kegiatan yang sama atau berbeda sehingga timbul kejenuhan yang 

berdampak pada menurunnya response rate dan akurasi informasi yang diberikan. 

7. Pelaksanaan  SAKIP  belum sepenuhnya  dipahami oleh Tim SAKIP sehingga aspek 

penting seperti penetapan target, metode pengukuran, hingga keselarasan antar 

dokumen perencanaan seringkali tanpa acuan konsep dan definisi yang 

terstandardisasi. 
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8. Sebagian sarana dan prasarana perkantoran seperti meubelair kurang memadai 

karena sudah berusia diatas 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sedikit banyak berpengaruh 

pada kenyamanan kerja. 

 

4.3.  Saran dan Tindak Lanjut 

 

Beberapa   saran dan tindak   lanjut  yang   dapat dilakukan    guna    peningkatan 

kinerja  BPS Kabupaten Kaur kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pembinaan teknis terhadap pengelola SAKIP pada awal tahun 

berjalan. 

2. Koordinasi aktif dengan Dinas/Instansi/OPD guna mensosialisasikan SSN. 

3. Perlu disediakan anggaran guna pengadaan sejenis souvenir bagi responden kegiatan 

yang bersifat rutin. 

4. Finalisasi pedoman teknis dan keuangan pada setiap kegiatan terutama Sensus harus 

menjadi salah satu prioritas dalam tahap persiapan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi BPS Kabupaten/Kota sebagai pelaksana lapangan kegiatan. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Kaur  
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 
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Lampiran 3. Review Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 
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Lampiran 4. Judul Publikasi Yang Terbit Pada BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020 

 

No. Judul Publikasi Periode Terbit 

1 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kaur 2020 Tahunan 

2 Kecamatan Kaur Tengah Dalam Angka 2020 Tahunan 

3 Kecamatan Muara Sahung Dalam Angka 2020 Tahunan 

4 Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Angka 2020 Tahunan 

5 Kecamatan Semidang Gumay Dalam Angka 2020 Tahunan 

6 Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2020 Tahunan 

7 Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2020 Tahunan 

8 Kecamatan Kaur Selatan Dalam Angka 2020 Tahunan 

9 Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2020 Tahunan 

10 Kecamatan Nasal Dalam Angka 2020 Tahunan 

11 Kecamatan Kinal Dalam Angka 2020 Tahunan 

12 Kecamatan Kaur Utara Dalam Angka 2020 Tahunan 

13 Kecamatan Luas Dalam Angka 2020 Tahunan 

14 Kecamatan Tanjung Kemuning Dalam Angka 2020 Tahunan 

15 Kecamatan Maje Dalam Angka 2020 Tahunan 

16 Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2020 Tahunan 

17 Kecamatan Tetap Dalam Angka 2020 Tahunan 

18 Kabupaten Kaur Dalam Angka 2020 Tahunan 

19 
Kabupaten Kaur Dalam Angka 2020, Penyediaan Data 
Untuk Perencanaan Pembangunan 

Tahunan 



 

  

 

 


