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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur Tahun 2021 

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 2021, 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. 

 

  Kaur, 24 Februari 2022 

Kepala Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kaur 
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NIP. 19760128 199712 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

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

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

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

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

pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.  

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 2021, 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 2021 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 tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. 

Keempat tujuan ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang 

berkualitas, dan pada periode tahun 2021 ditandai dengan terpenuhinya target indikator 

kinerja utama persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 101,00 persen dan 

persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 100,00 persen. 
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Tabel 1 

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

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 95,00 95,83 101,00 

1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

 

Persen 16,70 16,70 100,00 

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

SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

 

Persen 5,00 17,00 120,00 

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 10,00 10,00 100,00 

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 55,00 62,66 113,93 

4.1.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS 

 

Persen 78,00 87,80 112,56 

Rata-rata Capaian Kinerja                                                                    107,89 

 

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Kaur tahun 2021 dapat dikatakan cukup baik. 

Hal ini menimbang bahwa semua target dapat terealisasikan. Dari total  6 (enam) indikator, 
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2020 2021

Anggaran 4,869,243,000 3,793,732,000

Realisasi 4,418,614,030 3,710,060,792

4 (empat) di antaranya memiliki nilai capaian diatas 100 persen dan 2 (dua) indikator lainnya 

memiliki capaian 100 persen.  

Pelaksanaan program BPS Kabupaten Kaur dibiayai melalui APBN yang dituangkan 

ke dalam DIPA tahun 2021 dengan nilai DIPA akhir sebesar Rp. 3.793.732.000.- dan 

realisasinya mencapai Rp. 3.710.060.792.- atau sebesar 97,79 persen. Persentase penyerapan 

anggaran pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan 

anggaran pada tahun 2020 yang hanya mencapai 90,75 persen. Meningkatnya persentase 

penyerapan anggaran ini disebabkan oleh Refocusing dan Realokasi anggaran sebanyak 2 

(dua) kali  dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang mengurangi secara signifikan  

Pagu Anggaran senilai Rp.  1.182.601.000,-  serta didorong oleh kebijakan optimalisasi pada 

triwulan terakhir. 

 

Gambar 1. 

Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Kaur Tahun 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan 

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

BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2021 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 2021. 

Pada awal tahun 2021 BPS Kabupaten Kaur menetapkan target kinerja dari setiap 

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

Kabupaten Kaur 2021. 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 2021, 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 2021 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 2021 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 

Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten/Kota, 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 10. Peraturan Badan 

Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat 

Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, 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 sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Kaur serta 

membina aparatur BPS Kabupaten Kaur agar berdaya guna dan berhasil guna.. 

b) Subbagian Umum 

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, 

keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, 

kearsipan, persandian,barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga. 

c) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Kaur sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan  

Pada tahun 2021 sebagai masa peralihan menuju tata kerja baru ditetapkan 

Koordinator Fungsi Pelayanan Fungsional yang mempunyai tugas mengoordinasikan 

dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-

masing. Jumlah dan personil yang menjalankan tugas sebagai Koordinator Fungsi 

sama dengan pada tahun 2020 sebelum dilakukan penyederhanaan birokrasi. 

 

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) sepanjang 
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S1
75%

S2
15%

DIII
5%

SMA
5%

tahun 2021 sebanyak 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualitas SDM cukup baik 

yang tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai menurut pendidikan terdiri dari: 3 

orang atau 15 persen berpendidikan Master (S-2), 15 orang atau 75 persen berpendidikan S-

1/D-IV, 1 orang atau 5 persen berpendidkan D-III, dan 1 orang lainnya atau 5 persen 

berpendidikan SMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Pendidikan Tahun 2021 (persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kabupaten Kaur memiliki komposisi yang 

terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Kepala Subbagian, 13 orang pejabat fungsional tertentu 

dan 5 orang fungsional umum. Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan 1 orang CPNS 

penempatan 1 April 2021. Pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Kaur juga didukung oleh 5 orang 

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).  
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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 2021 

 

Jabatan Jumlah (Orang) Persentase 

1. Pejabat Struktural 2 20,00 

2. Pejabat Fungsional Tertentu 13 65,00 

3. Pejabat Fungsional Umum 5 25,00 

Jumlah 19 100,00 

 
Tabel 3. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 

 

Jabatan 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

Lk % Pr % 

1. Pejabat Struktural 2 1 50,00 1 50,00 

2. Pejabat Fungsional Tertentu 13 9 69,23 4 30,77 

3. Pejabat Fungsional Umum 5 2 40,00 3 60,00 

Jumlah 20 12 60,00 8 40,00 

 
Tabel 4. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Golongan Tahun 2021 

 

Golongan Jumlah (Orang) Persentase 

IV 1 5,00 

III 19 95,00 

Jumlah 20 100,00 

 
Tabel 5. 

Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Kaur Menurut Usia Tahun 2021 

 

Usia Jumlah (Orang) Persentase 

≥50 1 5,00 

41-50 5 25,00 

31-40 8 40,00 

≤30 6 30,00 

Jumlah 19 100,00 

 

1.5. Potensi dan Permasalahan 

BPS Kabupaten Kaur telah  memiliki  payung hukum  dalam  menyelenggarakan  

kegiatan  perstatistikan.  Hal  tersebut  menjadi kekuatan bagi BPS Kabupaten Kaur untuk 

mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 
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Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS Kabupaten Kaur 

pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) di Kabupaten 

Kaur. BPS Kabupaten Kaur menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data 

dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Diundangkannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia semakin 

mempertegas peran BPS Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan  kegiatan  perstatistikan 

di Kabupaten Kaur.  

Pada tahun 2021, BPS Kabupaten Kaur ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang cukup baik dengan didominasi pegawai berpendidikan minimal DIV/S1 yaitu 

sebanyak 90 persen, dimana 50 persen diantaranya merupakan lulusan Politeknik Statistika 

STIS.  Hal ini menjadi salah satu potensi bagi BPS Kabupaten Kaur karena dengan pegawai 

yang berpendidikan tinggi dan memiliki kualifikasi di bidang Statistik, penyediaan data 

statistik yang berkualitas dapat semakin mudah dicapai.  

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

Kabupaten Kaur terletak pada infrastruktur teknologi informasi (TI). Ketersediaan peralatan 

dan perlengkapan untuk pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan publikasi data 

menjadi sarana penunjang kegiatan statistik dan mempercepat ketersediaan data serta 

informasi yang aktual. Selain menunjang kegiatan statistik, dengan memanfaatkan 

infrastruktur teknologi yang ada, BPS Kabupaten Kaur juga terus berupaya melakukan 

efisiensi sistem kerja melalui beberapa bentuk diantaranya dengan mengembangkan 

Aplikasi “Sease” yang mendigitalisasi proses bisnis administrasi di BPS Kabupaten Kaur. 

Dengan segala potensi yang dimiliki, upaya BPS Kabupaten Kaur dalam peningkatkan 

kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima, serta peningkatan birokrasi yang 

akuntabel menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal maupun 

eksternal di sepanjang Tahun 2021. 

Permasalahan internal yang begitu mudah diidentifikasi adalah keterbatasan SDM di 

bidang Non Teknis. Mayoritas tugas Non Teknis seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pengadaan masih 

dirangkap jabatan oleh Kasubbag Umum atau pejabat fungsional tertentu (JFT) di bidang 

statistik dan komputasi. Kondisi ini prosesnya secara signifikan berpengaruh pada kinerja 

teknis maupun non teknis. Kurangnya minat alih jabatan ke JFT selain Statistisi dan Pranata 

Komputer adalah faktor utama masih kosongnya slot JFT Non Teknis di BPS Kabupaten Kaur. 

Permasalahan internal lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana non TI baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai contoh, unit Genset (generator set) yang dimiliki 

BPS Kabupaten Kaur adalah hasil pengadaan tahun 2010 dan berkapasitas 5.0 KVA. Padahal, 

daya yang terpasang pada gedung kantor adalah 23.0 KVA. Dampak dari kesenjangan ini 

semakin terasa mengingat kelistrikan di wilayah Kabupaten Kaur tidak stabil dan sering 

terjadi pemadaman baik terjadwal  maupun mendadak. BPS Kabupaten Kaur telah  berusaha 

untuk mengatasi kendala  ini dengan secara konsisten mengusulkan  pengadaan unit Genset 

baru melalui Aplikasi IPlan BPS dari tahun ke tahun meskipun belum juga mendapatkan 

persetujuan. 

BMN (Barang Milik Negara) Non TI  usang juga terjadi pada meubelair baik yang 

digunakan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari pegawai maupun dalam kegiatan 

pelayanan publik. Sejak dibentuk  pada tahun 2006, BPS Kabupaten Kaur belum pernah 

mendapatkan alokasi anggaran pengadaan Meubelair. Meja & Kursi yang digunakan pegawai 

pada tahun 2021 adalah BMN hibah dari BPS Provinsi Bengkulu dan BPS Kabupaten Bengkulu 

Selatan. Dengan kondisi tersebut, BPS Kabupaten Kaur tetap berusaha menjalankan tugas 
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dan fungsinya dengan baik. Pemeliharaan BMN menjadi upaya yang dilakukan agar meubelair 

usang tersebut tetap dapat dimanfaatkan. Namun demikian, permasalahan ini tetap 

memberikan dampak negatif pada kinerja. 

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi selama tahun 

2021. Pandemi COVID-19 yang belum usai dengan segala penyesuaiannya menghadirkan 

tantangan tersendiri. Dibatasinya interaksi langsung sehingga perlu menerapkan sistem 

kerja WFO (Work From Office) dan WFH (Work From Home) dirasakan mengurangi efisiensi 

dan efektifitas pekerjaan. Hal ini terjadi disebabkan rendahnya cakupan sinyal internet 

terutama 4G di Kabupaten Kaur yang hanya  22,27 persen,   dimana itu berarti bahwa interaksi 

tatap muka tetap menjadi prioritas utama  dalam segala aktivitas perstatistikan, termasuk 

pengumpulan data dan pembinaan statistik sektoral. 

Tantangan eksternal lain  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 2021. Bagaimanapun, rendahnya kesadaran partisipasi responden 

merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang bersifat holistik.  

 

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 2021. 

Bab III.  Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur 2021, 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur terhadap Realisasi Kinerja 

Tahun 2020, Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur terhadap Target Akhir Renstra 

2020-2024, Prestasi yang Diperoleh pada Tahun 1 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten 

Kaur 2021, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Kaur 2021, dan Kinerja Anggaran Tahun 

2021. 

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. 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

   

 

 

 8 

Pernyataan Misi BPS Kabupaten Kaur yang dikaitkan dengan Visi BPS Kabupaten 

Kaur dijabarkan sebagai berikut.  

 

Tabel 6. 

Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Kaur 2020-2024 
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 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 
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struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses 

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 2021 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 

rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional 
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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 2021 

Target pada Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2021 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 2021 terhadap target yang 

telah ditetapkan pada awal tahun 2021. 

 

Tabel 8.  

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Kaur 2021 

 

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 20,00 

1.1.2  Persentase publikasi statistik 

yang menerapkan standard akurasi 

sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan 

nasional 

 

Persen 50,00 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN 

SS 2.1. Meningkatnya 

pemanfaatan data 

statistik yang 

berkualitas 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

 

Persen 5,00 

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 10,00 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS 4.1. SDM Statistik 

yang Unggul dan 

berdaya saing dalam 

4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

Point 55,00 
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kerangka tata kelola 

kelembagaan 

4.1.2. Persentase kepuasan pengguna 

data terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

 

Persen 78,00 

 

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 memilah 

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. 

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 
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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 2021 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 2021, akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan ini. 

 

3.1.  Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

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 6 (enam) indikator 

kinerja utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 

Hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Kaur selama tahun 2021 dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

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

pembangunan 

Tujuan pertama adalah “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan”. Melalui tujuan pertama ini, BPS Kabupaten Kaur diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dalam rangka penyediaan data statistik yang digunakan untuk 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.   

Berdasarkan Tabel 9, target tujuan “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   yaitu (1) 

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional dengan capain kinerja sebesar 101,00 persen 

dan (2) persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional, dengan capaian kinerja 

sebesar 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan menyediakan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan telah tercapai dengan baik. 

 

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

 

Tabel 9.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

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 95,00 95,83 101,00 
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1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai 

dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional 

1.12  

Persen 16,70 16,70 100,00 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1                                            100,44 

 

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. 

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 diukur dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Pengumpulan data SKD 2021 

dilakukan pada bulan Juni – September 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara, yaitu wawancara langsung kepada responden serta pendataan mandiri (self-

enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode 

wawancara langsung kepada responden dilakukan menggunakan moda PAPI (Pencil and 

Paper Interview), yaitu menggunakan kuesioner dalam bentuk hardcopy. Sedangkan 

pengumpulan data secara mandiri oleh responden dilakukan dengan moda CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing), yaitu dalam jaringan/daring (online) melalui 

aplikasi berbasis website. 

 

Responden pada SKD 2021 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST 

BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap 

muka baik melalui telepon, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. 

Konsumen yang menjadi responden adalah konsumen yang menerima pelayanan pada 1 

Januari 2021 sampai periode akhir pencacahan. 

 

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator di atas adalah kasi 

teknis yaitu Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

   

 

 

 16 

Analisis Statistik, Fungsi Statistik Produksi, dan Fungsi Integrasi Pengolahan dan 

Diseminasi Statistik. 

 

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 2021, Persentase pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

pembangunan nasional di wilayah Kabupaten Kaur yaitu sebesar 95,83 persen, artinya 

pencapaian tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 

95,00 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.  

  

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

publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi 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 publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan 

standar akurasi 

𝑦 = Jumlah publikasi yang dihasilkan. 

 

Target publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional pada tahun 2021 sebesar 16,70 persen. 

Dengan realisasi sebesar 16,70 persen, capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 

100,00 persen. 

 

Dari 6 target publikasi pada tahun 2021 (Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021, 

Publikasi IKK 2020, Publikasi PDRB Lapangan Usaha 2016-2020, PDRB Pengeluaran 

2016-2020, Statistik Daerah 2021, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indikator 

Kesejahteraan Rakyat) hanya 1 publikasi (16,70 %) yang menerapkan standar akurasi 

atau mencantumkan nilai Relative Standard Error (RSE) sebagai dasar perencanaan 

pembangunan nasional yaitu Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, dimana datanya 
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bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Dengan demikian capaian 

kinerjanya menjadi 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen BPS Kabupaten Kaur 

dalam menghasilkan publikasi yang menerapkan standar akurasi. 

 

Dari dua indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis yang 

pertama dalam tujuan pertama, terlihat bahwa realisasi seluruh indikator telah 

mencapai 100,00 persen, bahkan terdapat satu indikator yang realisasinya di atas 100,00 

persen yaitu Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (101,00 persen).  

 

Dari capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pertama BPS 

Kabupaten Kaur sebesar 100,40 persen. Dengan demikian, capaian kinerja BPS 

Kabupaten Kaur untuk mencapai sasaran strategis pertama yang ditetapkan pada Tahun 

2021 tercapai dengan baik. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

 

Meskipun capaian kinerja sasaran telah tercapai dengan baik perlu diupayakan langkah-

langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaiannya di masa depan dengan 

melihat kendala yang dihadapi pada tahun 2021. 

 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Kaur terkait pencapaian target 

indikator dalam tujuan ini di antaranya:  

1. Pemasukan dokumen (response rate) yang masih tidak 100,00 persen terutama pada 

survei dengan pendekatan usaha karena beberapa perusahaan responden adalah anak 

usaha dari perusahaan induk yang berlokasi di luar daerah. Sulitnya data didapat 

karena responden harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat 

yang berakibat pada keterlambatan pemasukan dokumen hingga turunnya response 

rate. 

2. Pembayaran honor mitra statistik dengan sistem O-B (Orang Bulan) sebagai 

implementasi Perka Nomor 13 TAHUN 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan 

Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2021 menyebabkan terjadinya 

kekurangan/kehabisan mitra handal untuk survei-survei pada sistem pembayaran 

responden/dokumen/kunjungan dan sebagainya.  

3. Informasi sampel kegiatan survei datangnya terlambat sehingga perencanaan alokasi 

SDM tidak dapat dilakukan sedini mungkin serta proses lanjutan seperti rekrutmen, 

pelatihan/refreshing, dan persiapan pengumpulan data dilakukan dengan tergesa-

gesa. Hal ini juga berpengaruh terhadap penetapan target kinerja, karena penetapan 

target awal dilakukan dengan hanya melihat capaian tahun sebelumnya. 

4. Pencetakan publikasi dilakukan di akhir tahun karena menunggu semua jenis publikasi 

siap. Opsi ini dipilih agar proses pengadaan menjadi lebih simpel. Namun disisi lain, 

hal tersebut membuat distribusi cetakan publikasi kepada pihak dalam Mailing List jadi 

terlambat dan data terkesan kadaluarsa. 

5. Beberapa wilayah di Kabupaten Kaur yang secara kondisi medan sulit dijangkau, juga 

termasuk sulit sinyal bahkan masuk kategori blank spot. Hal ini menyebabkan 

informasi waktu panen sampel ubinan kadang-kadang terlambat sampai ke petugas. 

Padahal, waktu panen sangat singkat sehingga petugas beresiko kehilangan petak 

sampel ubinan;  
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6. Harus diakui bahwa BPS Kabupaten Kaur belum dikenal baik secara luas di 

masyarakat. Ini dapat diketahui dari sering terjadinya masyarakat keliru membedakan 

BPS dan BPJS serta ketidaktahuan konsumen data yang berkunjung ke PST 

(Pelayanan Statistik Terpadu) bahwa BPS Kabupaten Kaur memiliki website yang 

berisi data-data penting yang mereka butuhkan. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Berkoordinasi secara intens dengan BPS Provinsi Bengkulu mengenai data 

perusahaan yang sulit didapat karena statusnya sebagai anak usaha perusahaan 

Induk. 

2. Menyusun matriks beban kerja mitra guna menghindari irisan O-B. 

3. Mengalokasikan mitra statistik sesuai tingkat kesulitan survei dan kompetensi yang 

dimiliki. 

4. Membuat jejaring kontak pada wilayah sulit medan-sulit sinyal. 

5. Menyusun matriks beban kerja (MBK) dan matriks honor per orang/bulan bagi setiap 

organik teknis. 

6. Melakukan sosialisasi melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik 

tentang BPS dan kegiatannya serta data yang dihasilkan. 

 

Rencana Aksi 

1. Menjalin koordinasi aktif dengan OPD; 

2. Melakukan pencetakan publikasi secara bertahap berdasarkan jenis publikasi yang 

lebih awal dirilis; 

3. Optimalisasi media sosial sebagai media sosialisasi dan edukasi statistik bagi 

masyarakat di Kabupaten Kaur; 

4. Membuat inovasi dalam pelayanan statistik untuk memudahkan konsumen data. 

 

2. TUJUAN KEDUA : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi 

dalam penyelenggaraan SSN 

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi,  sinkronisasi dan 

standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” dengan sasaran strategis yaitu Penguatan 

komitmen KLDI terhadap SSN. Pada Tahun 2021 BPS Kabupaten Kaur mengukur pencapaian 

Sasaran Strategis ini melalui indikator kinerja utama “Persentase penyusunan metadata 

sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar” dengan capaian kinerja 120,00 persen. 

Dengan demikian capaian kinerja tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standardisasi dalam penyelenggaraan SSN tercapai dengan baik. 

 

Tabel 10.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 
 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.2. Persentase K/L/D/I 

yang menyampaikan 

metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

 

Persen 5,00 17,00 120,00 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2 120,00 
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Indikator Kedua dari Sasaran Strategis Pertama untuk Tujuan Kedua adalah Persentase 

penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar. 

 

Indikator ini digunakan untuk  mengukur  tingkat  capaian  Badan  Pusat  Statistik  dalam 

membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan menerapan standar kegiatan 

statistik yang dilakukan K/L/D/I. Cara penghitungan indikator ini adalah jumlah  K/L/D/I  

yang  menyampaikan  metadata  sektoral  dan khusus  sesuai  standar  dibagi  dengan  

jumlah  K/L/D/I  yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100%.  

 

Formula penghitungannya adalah: 

 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

 

Dengan : 

X = Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata  

Y = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik 

 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi IPDS.  

 

BPS sebagai koordinator kegiatan statistik menyediakan informasi metadata yang 

tersimpan dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Tujuan utama pengelolaan 

rujukan statistik adalah menghindari terjadinya duplikasi penyelenggaraan kegiatan 

statistik. Untuk itu, penyelenggara kegiatan statistik sektoral yang menghasilkan data 

untuk dipublikasikan wajib menyerahkan hasil kegiatan statistik sektoral berupa data 

agregasi dan metadata kepada BPS. Sedangkan penyelenggara kegiatan statistik khusus 

yang menghasilkan data untuk dipublikasikan wajib memberitahukan metadata kegiatan 

statistik khusus kepada BPS. 

 

Metadata  statistik  merupakan  metadata  untuk  output penyelenggaraan kegiatan  

statistik.  Metadata  yang  dihimpun  BPS merupakan salah satu alat untuk 

mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronkan kegiatan statistik yang dilakukan 

oleh penyelenggara kegiatan statistik. Metadata kegiatan statistik memuat informasi yang 

menggambarkan atau mendokumentasikan tentang penyelenggaraan Metadata Statistik 

Sektoral dan Khusus memuat kegiatan statistik yang dilakukan oleh institusi pemerintah 

(kementerian/lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan yang 

dilakukan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga pendidikan maupun lembaga 

riset. 

 

Pada tahun 2021, persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus 

sesuai standar ditargetkan sebesar 5 persen dan realisasi yang dicapai sebesar 17 persen 

(4 dari 23 OPD), sehingga secara persentase, capaian kinerjanya menjadi 120 persen. 4 

(empat) OPD tersebut adalah Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, dan 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP2KBP3A). 
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Tabel 11.  

Data Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilaporkan Pada Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Sulitnya mendeteksi kegiatan statistik sektoral sebagai akibat tidak adanya pelaporan 

rencana kegiatan statistik K/L/D/I ke BPS Kabupaten Kaur. Terlebih bila mengingat 

bahwa idealnya, Kegiatan statistik sektoral/khusus yang dicakup dalam indikator ini 

merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh instansi/institusi itu sendiri, bukan 

merupakan program/ kegiatan dari atasnya (pusat/provinsi). 

2. Rendahnya  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. 

3. Belum adanya standar baku terkait penyusunan metadata di lingkup Kabupaten Kaur. 

4. Konsep tentang perlunya metadata dalam pembuatan dan pemanfaatan data statistik 

belum sepenuhnya dimengerti oleh para stakeholders. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Melakukan pengumpulan metadata dengan metode “jemput bola”. 

2. Menginventarisir kegiatan statistik yang sudah dilaksanakan untuk dibuatkan 

pelaporan metadata pada Sistem Rujukan Statistik.  

 

Rencana Aksi 

1. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kaur selaku 

walidata untuk mensosialisasikan urgensi penyampaian metadata kegiatan statistik 

oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 

2. Melaksanakan FGD (Forum Group Discussion) terkait penyelenggaraan statistik 

sektoral. 

 

3. TUJUAN KETIGA : Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

 

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya Pelayaan 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 10 persen dengan realisasi 10 persen sehingga 

capaian kinerja sebesar 100,00 persen. 
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SS3.1. Sasaran Strategis: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I 

 

Tabel 12. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

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 10,00 10,00 100,00 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3 100,00 

 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian BPS Kabupaten Kaur dalam membina 

kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan 

K/L/D/I secara mandiri sesuai NSPK.  

Formula penghitungannya adalah: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

𝑥 = Jumlah  K/L/D/I  yang  menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

𝑦 = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik 

 

Definisi NSPK berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah 

Daerah adalah sebagai berikut: 

• Norma diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel; dan 

menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. 

• Standar yaitu memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik; memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai dan menggunakan konsep definisi, metadata dan 

metodologi statistik yang baku. 

• Prosedur yaitu mengikuti cara perolehan data sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memiliki tahapan penyelenggaraan terdiri dari perencanaan 

data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. 

• menyampaikan rancangan dan meminta rekomendasi ke BPS serta memenuhi seluruh 

procedural dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral hingga didiseminasikan.  

• Kriteria yaitu untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang 

dihasilkan harus memenuhi kriteria relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah 

ditafsirkan dan konsisten. 

 

Pada tahun 2021, persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral 

secara mandiri sesuai NSPK ditargetkan sebesar 10 persen. Dari total 224 K/L/D/I yang 

ada di Kabupaten Kaur, yang terdiri dari 22 OPD, 10 Instasi Vertikal, dan 192 

Desa/Kelurahan, ditetapkan 23 kegiatan pembinaan statistik sektoral sepanjang tahun 

2021 (10 persen). 
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Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Masih Minimnya K/L/D/I di Kabupaten Kaur yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK. 

2. Tidak semua K/L/D/I di Kabupaten Kaur memiliki petugas khusus yang menangani 

statistik sektoral. 

3. Minimnya SDM berlatar belakang ilmu statistik pada K/L/D/I di Kabupaten Kaur. 

4. Desa belum mempunyai SOP pengumpulan data. 

5. Proses pembinaan dan pemberian rekomendasi sulit dilakukan. Hal ini disebabkan 

mayoritas K/L/D/I 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 sehingga pemberian rekomendasi 

menjadi tidak relevan untuk dilakukan. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Menjalin kerjasama dengan beberapa desa sebagai pionir Desa Cinta Statistik (Desa 

Cantik). 

2. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D/I di Kabupaten  Kaur penyelenggaraan 

statistik sektoral. 

 

Rencana Aksi 

1. Mengadakan pembinaaan statistik sektoral secara berkala untuk K/L/D/I di Kabupaten 

Kaur. 

2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang bertugas sebagai pembina statistik 

sektoral. 

 

4. TUJUAN KEEMPAT : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi 

 

Tujuan keempat yaitu “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi” 

dengan sasaran strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata 

Kelola kelembagaan dengan 2 indikator kinerja yaitu: (1) Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat; (2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS.  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). 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 

diperoleh dari hasil SKD yang dilakukan oleh Fungsi IPDS. 

 

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

kerangka tata kelola kelembagaan 
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Tabel 13.  

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

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 

Point 55,00 62,66 113,93 

 4.1.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

 

Persen 78,00 87,80 112,56 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4 113,25 

 

 

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

Berdasarkan Tabel 13, target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah sebesar 55,00 poin 

dengan realisasi sebesar 62,66 poin atau mencapai 114 persen yang menunjukkan bahwa 

indikator kinerja utama telah tercapai dengan baik. 

 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur. 

Sumber datanya berasal dari Laporan Hasil Implementasi SAKIP Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh Inspektorat BPS. 

 

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 pada BPS Kabupaten Kaur dilakukan dengan melibatkan seluruh 

penanggung jawab sub bagian dan penganggung jawab Fungsi. Dokumen yang 

dihasilkan berupa dokumen Perjanjian Kinerja. 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 baik secara daring ataupun luring yang dihadiri oleh seluruh penanggung jawab 

pada Fungsi/subbagian 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. 
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2. Indikator Kedua adalah Persentase Kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS.  

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Umum. Sumber datanya 

berasal dari Survei Kebutuhan Data Tahun 2021. 

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 2021 persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Kaur terealisasi sebesar 87,80 persen. 

Jika dibandingkan dengan target awal sebesar 78,00 persen, maka capaiannya adalah 

113,00 persen. 

 

BPS Kabupaten Kaur telah melakukan pembenahan sarana dan prasarana pada unit PST 

diantaranya dengan menata ulang ruang layanan serta melakukan penggantian BMN 

guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Penyederhanaan birokrasi tidak segera diikuti dengan terbitnya pedoman sistem 

kerja baru. Surat arahan penyusunan Perjanjian Kinerja dari BPS baru terbit di 

tanggal 24 Maret 2021. Hal ini mengakibatkan timbulnya keraguan yang berujung 

terlambat dalam menyusun perencanaan. 

2. Belum seluruh pegawai memahami SAKIP secara mendalam sehingga masih muncul 

kesan bahwa SAKIP adalah tanggung jawab Subbagian Umum saja. 

3. Belum tersedia fasilitas khusus untuk pengunjung dengan disabilitas seperti kursi 

roda dan jalur khusus bagi kursi roda. 

4. Aturan WHO/WFH yang mempersulit mencari jadwal untuk melakukan rapat tatap 

muka secara rutin dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP. 

Padahal, rapat tatap muka masih lebih efektif dibanding rapat daring. 

5. Belum ada referensi baku tentang Indikator Kinerja Individeu (IKI) sehingga 

penyusunan SKP Periode II menjadi lebih sulit. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Membuat kertas kerja capaian kinerja secara daring untuk kemudian dievaluasi 

sehingga rapat evaluasi kinerja secara daring dapat berjalan lebih efektif karena 

masing-masing peserta telah menganalisa data capaian sebelum rapat dilakukan. 

2. Melakukan penataan ulang ruangan PST agar terlihat lebih rapi, dan nyaman. 

 

Rencana Aksi 

1. Memprioritaskan pengadaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. 

2. Melibatkan seluruh pegawai untuk aktif dalam proses implementasi SAKIP  sehingga 

dapat memiliki pemahaman dan semangat yang sama terkait SAKIP. 
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3.2.  Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 terhadap Tahun 

2020 

Tabel 14. 

Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja  

Capaian 

Kinerja 

2020 (%) 

Capaian 

Kinerja 

2021 (%) 

 

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

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai                              120,00             100,44 

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 

 

 

120,00 101,00  

1.1.2. Persentase publikasi statistik yang 

menerapkan standard akurasi sebagai 

dasar perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

 

 

120,00 100,00  

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan                                   100,00             120,00 

standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

 

 

100,00 120,00  

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN                     100,00             100,00 

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 

 

 

100,00 100,00  

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi                       85,92              113,25 

SS 4.1. SDM 

Statistik yang 

Unggul dan 

berdaya saing 

dalam kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

 84,06 113,93  

4.2. Persentase kepuasan pengguna data 

terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

 

 87,78 112,56  

 
Capaian kinerja Tujuan 1 Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan pada tahun 2021 mengalami penurunan 19,56 persen dari angka 120,00 persen 

pada tahun 2020 menjadi 100,44 persen pada tahun 2021. Penurunan angka capaian ini tidak 

serta merta berarti terjadi penurunan kinerja. Capaian yang tinggi pada tahun 2020 lebih 

disebabkan kurangnya pemahaman terhadap konsep dan definisi indikator sasaran strategis 

yang ada pada Tujuan 1. Kesalahpahaman atas konsep dan definisi ini menyebabkan 
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penetapan target yang underestimate pada Indikator 1 Persentase Pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 

nasional, dan sebaliknya juga menyebabkan klaim capaian yang terlalu tinggi pada indikator 

2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. 

 

Capaian kinerja Tujuan 2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi 

dalam penyelenggaraan SSN pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,00 persen 

dari angka 100,00 persen pada tahun 2020 menjadi 120,00 persen pada tahun 2021. Hal ini 

menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang diharapkan dapat terus dijaga pada tahun-tahun 

berikutnya. 

 

Capaian kinerja Tujuan 3 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN pada 

tahun 2021 konsisten pada angka 100,00 persen. Angka capaian ini sama dengan capaian pada 

tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa BPS Kabupaten Kaur harus melakukan berbagai 

upaya peningkatan kinerja agar target yang ditetapkan pada setiap Indikator Tujuan ini bisa 

lebih tinggi dengan tentu disertai realisasi yang juga tinggi. 

 

Capaian kinerja Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi pada 

tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,33 persen dari angka 85,92 persen pada tahun 

2020 menjadi 113,25 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini adalah kontribusi dari kedua 

indikator kinerja utama yang masing mengalami kenaikan capaian. 

 
3.3.  Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 terhadap Target 

Akhir Renstra 2020-2024 

Tabel 15. 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021  

terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 

2021 

Capaian 

terhadap 

Target 

Akhir 

Renstra 

(%) 

(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 40,00 95,83 120,00 

1.1.2. Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan nasional 

Persen 70,00 16,70 23,86 
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2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN 

SS 2.1. 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

data statistik 

yang berkualitas 

2.1.2. Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

Persen 66,00 17,00 25,76 

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 36,00 10,00 27,78 

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 70,00 62.66 89,51 

4.1.2. Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS 

 

Persen 92,00 87.80 95,43 

 
Indikator Pertama dari sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah Persentase 

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

evaluasi pembangunan nasional. Capaian Indikator ini pada Tahun 2021 adalah 95,83 persen. 

Capaian ini adalah 120 persen (angka maksimal) terhadap target akhir Renstra 2020-2024 

yang sebesar 40,00 persen. Hal ini berarti BPS Kabupaten Kaur perlu mempertahankan 

kinerja yang sudah ada dan meningkatkannya jika memungkinkan pada 3 tahun berikutnya. 

Capaian yang tinggi ini disebabkan oleh penetapan target akhir Renstra yang terlalu rendah 

jika menimbang bahwa mayoritas pengguna data BPS Kabupaten Kaur adalah K/L/D/I  atau 

OPD yang tentu menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi 

pembangunan nasional.  

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah 

persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Capaian Indikator ini pada 

Tahun 2021 adalah 16,70 persen. Capaian ini adalah 23,86 persen terhadap target akhir 

Renstra 2020-2024 yang sebesar 70,00 persen. Data ini mengkonfirmasi diperlukannya 

peningkatan kinerja secara signifikan. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan adalah 

angka target akhir pada Renstra 2020-2024 berpotensi terlampaui jika Perka IKU baru terbit. 

Pada draft Perka dapat diketahui bahwa formula penghitungan indikator berubah dari: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝑥

𝑦
) × 100% 

Dimana: 

  𝑥 =  Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan 

standar akurasi 

          𝑦 = Jumlah publikasi yang dihasilkan 

Menjadi:     𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = (
𝐽𝑃𝑏𝐴𝑆

𝐽𝑃𝑏
) × 100% 

Dimana: 
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  𝐽𝑃𝑏𝐴𝑆 =  Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas 

statistik menerapkan standar akurasi. 

𝐽𝑃𝑏 = Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar  

akurasi. 

Indikator pertama dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah Persentase 

K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Pada tahun 2021, indikator ini 

tidak diberi target (target “0”) pada Perjanjian Kinerja dengan menimbang capaian pada tahun 

sebelumnya (2020) yang sebesar “0” persen. Dengan target akhir Renstra 2020-2024 yang 

sebesar 40,00 persen, hal ini berarti bahwa BPS Kabupaten Kaur perlu membenahi kinerja 

dan menyusun rencana aksi yang diperlukan untuk mencapai target akhir tersebut. 

Indikator kedua dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I 

yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Capaian Indikator ini 

pada Tahun 2021 adalah 17,00 persen. Capaian ini adalah 25,76 persen terhadap target akhir 

Renstra 2020-2024 yang sebesar 70,00 persen. Hal ini berarti BPS Kabupaten Kaur perlu 

meningkatkan kinerja pada 3 tahun berikutnya.  

Indikator pertama dari sasaran strategis untuk tujuan ketiga adalah Persentase 

K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. 

Capaian Indikator ini pada Tahun 2021 adalah 10,00 persen. Capaian ini adalah 27,78 persen 

terhadap target akhir Renstra 2020-2024 yang sebesar 36,00 persen. Hal ini berarti BPS 

Kabupaten Kaur masih memiliki tugas besar selama 3 tahun kedepan untuk mengejar gap 

capaian kinerja yang terjadi. 

Indikator pertama dari sasaran strategis tujuan keempat adalah hasil penilaian 

SAKIP oleh Inspektorat. Capaian Indikator ini pada Tahun 2021 adalah 62,66 poin. Capaian ini 

adalah 89,51 persen terhadap target akhir Renstra 2020-2024 yang sebesar 70.00 poin. Hal 

ini berarti BPS Kabupaten Kaur perlu melakukan pembenahan dalam implementasi SAKIP 

pada 3 tahun berikutnya. 

Indikator kedua dari sasaran strategis untuk tujuan keempat adalah Persentase 

Kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Capaian Indikator 

ini pada Tahun 2021 adalah 87,80 persen. Capaian ini adalah 95,43 persen dari target akhir 

Renstra 2020-2024 yang sebesar 92,00 persen. Hal ini berarti BPS Kabupaten Kaur perlu 

membenahi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik. 
 

3.4.  Prestasi Dan Inovasi BPS Kabupaten Kaur di Tahun 2021 

Pada Tahun 2021 BPS Kabupaten Kaur menerima apresiasi di bidang teknis dan 

membuat inovasi di bidang administrasi. 

1) Penghargaan Kategori Unit Kerja Paling Responsif Dalam Kinerja Fungsi Statistik 

Produksi Tahun 2021 
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BPS Kabupaten Kaur menerima piagam penghargaan dari Kepala BPS Provinsi 

Bengkulu sebagai unit kerja yang dinilai paling responsif dalam kinerja Fungsi Statistik 

Produksi Tahun 2021 di lingkup BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. 

 

2) Apresiasi dari RRI Bintuhan Atas Kerjasama Yang Dibangun Selama Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepanjang tahun 2021, BPS Kabupaten Kaur menjalin kerjasama dengan RRI 

Bintuhan untuk mengisi talk show “Bintuhan Menyapa” secara rutin. Kesempatan ini juga 

dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BPS dan kegiatannya kepada 

masyarakat di Kabupaten Kaur. 

Guna menjawab tantangan akibat Pandemi Covid-19 serta meningkatkan efisiensi, 

BPS Kabupaten Kaur berinovasi dengan melakukan digitalisasi proses bisnis adminstrasi 

dengan membangun Aplikasi “SEASE”. Aplikasi yang berfungsi sebagai Back Office ini dapat 

diakses pada tautan: bit.ly/sease . 

 

3.5.  Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2021 mencakup 3 (tiga) kegiatan 

yang menjadi prioritas nasional yaitu sebagai berikut: 

 

1) Survei Statistik Kerangka Sampel Area (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. 

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

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

Pelaksanaan pencacahan sampel pendataan statistik pertanian tanaman pangan 

terintegrasi dengan metode KSA dilakukan oleh Petugas Pencacah Sampel (PCS) yang 

direkrut dari mitra statistik dan Petugas Pengawas/Pemeriksa Sampel (PMS) diutamakan 

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), atau Staf BPS Kabupaten/Kota. Setiap PCS memiliki 

tanggung jawab melakukan pendataan 3-8 sampel segmen. Seorang pengawas (PMS) 

mempunyai tanggung jawab mengawasi 3 PCS (untuk kasus tertentu jumlah PCS yang 

diawasi PMS disesuaikan dengan jumlah segmen pada wilayah kerja). 

 

Gambar 3. Rekapitulasi Penitikan KSA Padi per Subsegmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Supervisi Penitikan KSA Padi 
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Gambar 5. Rekapitulasi Jagung Data Masuk per Kecamatan Tahun 2021 

 

 
 

Tabel 16.  

Permasalahan dan Solusi Survei Statistik Kerangka Sampel Area Tahun 2021 

 

No Temuan/Permasalahan Penyebab Solusi / inovasi Rencana Aksi Kedepan 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 KSK yang bertugas 

sebagai PML sering 

lupa mengisi feedback 

dalam aplikasi KSA 

Banyaknya 

kegiatan yang 

dikerjakan 

Mengontrol dan 

mengkomunikasika

n dengan PML 

tersebut 

Melakukan monitoring 

dan kontrol serta 

kolaborasi yang lebih 

intens kepada PMS 

2 Kurangnya 

pemahaman KSK  

terhadap kuesioner 

dan keinginan dari 

survei 

Kesadaran KSK 

akan data yang 

akurat  masih 

rendah 

Komunikasi yang 

efektif dengan KSK, 

dengan pertemuan 

dan briefing pada 

setiap pelaksanaan 

survei 

Melakukan monitoring 

dan kontrol serta 

sosialisasi yang lebih 

intens seta briefing 

yang lebih efektif lagi 

3 Belum tepat waktu 

dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan 

survei 

Masih banyak KSK 

yang molor dalam 

melaksanakan 

tugas yang 

diberikan 

Kontrol yang ketat 

serta 

pemberitahuan 

rutin setiap 

mendekati batas 

waktu pelaksanaan 

Melakukan aksi 

Manajemen perubahan 

yang berdasarkan RB 

dan PIA, dengan selalu 

melakukan 

pendekatan kedinasan 

dan pribadi. 

4 Masih terlambatnya 

pelaksanaan penitikan 

untuk kegiatan KSA 

Menunda-nunda 

pekerjaan, dan 

pengaruh cuaca 

Motivasi,dan 

Mewajibkan PMS 

menyusun jadwal 

pelaksanaan tiap 

bulan 

Penitikan harus 

selesai dalam waktu 3 

hari kegiatan, dan 

mewajibkan PMS dan 

PMS membuat 

laporan. 

5 Perubahan Satuan 

Honor Petugas KSA 

Adanya 

penyesuaian 

satuan honor pada 

HSP BPS 2021 

Melakukan 

perbaikan dan 

penyesuaian pada 

SK Kegiatan KSA 

Memberikan masukan 

kepada BPS RI 

mengenai KSA 
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      Dari uraian diatas untuk kegiatan Survei Kerangka Sampel Area dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ketepatan pengiriman data penitikan KSA baik padi maupun jagung telah sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. 

2. Perlu ada upaya untuk terus mengingatkan dan mengontrol setiap PMS agar selalu 

mengisi feedback yang informatif sebagai acuan perbaikan PCS ke depannya. 

3. Komunikasi antara subject matter, PMS, dan PCS perlu tetap dijaga untuk mengetahui 

kendala dan permasalahan di lapangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. 

4. Kesadaran KSK akan tugas serta kewajiban menyelesaikan suatu survey lebih 

ditingkatkan lagi dan memahami akan pentingnya data yang akurat sehingga BPS 

Sebagai Pelopor Data Terpercaya Untuk Semua dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Survei Statistik Tanaman Pangan 

Survei statistik tanaman pangan bertujuan untuk mengumpulkan data hasil 

produktivitas tanaman pangan. Data-data yang dikumpulkan meliputi produktivitas padi, 

jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan ubi jalar. Selain pengumpulan data produktivitas, BPS 

bekerja sama dengan dinas pertanian mengumpulkan data luas panen berdasarkan data SP-

Padi dan SP-Palawija yang selalu dikumpulkan setiap bulan. 

Sejak tahun 2019, pengumpulan data statistik tanaman pangan telah mengadopsi 

penggunaan aplikasi berbasis Android. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk 

memudahkan pengguna dalam meningkatkan kualitas data statistik pertanian yang 

dihasilkan. Namun, masih perlu peningkatan di berbagai tahapan pengumpulan data statistik 

tanaman pangan. Salah satunya adalah pemanfataan aplikasi dalam penentuan sampel. 

Selain itu, melakukan peningkatan kualitas di dalam pemenuhan target sampel ubinan setiap 

tahunnya. 

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). 
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Survei Statistik tanaman pangan dilaksanakan dengan mengukur produktivitas lahan 

sawah yang menjadi sampel. Sampel ubinan dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui sampel 

KSA dan melalui listing rumah tangga. Pelaksanaan ubinan padi menggunakan sampel 

berbasis KSA sehingga sampel otomatis akan degenerate oleh BPS Pusat setiap 2 bulan 

sekali, sedangkan komoditas palawija menggunakan metode listing rumah tangga di setiap 

blok sensus terpilih. Di tahun 2021, target sampel ubinan di kabupaten Kaur adalah 202 plot 

yang terdiri atas sampel padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. 

Tabel 17.  

Target Plot Ubinan Padi dan Palawija Kabupaten Kaur 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap awal tahun, BPS Provinsi Bengkulu memberikan target plot ubinan selama 

setahun. Di tahun 2021, target plot ubinan kabupaten Kaur adalah 202 plot. Dalam 1 tahun, 

pelaksanaan ubinan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subround 1 (Januari-April), subround 2 

(Mei-Agustus), dan subround 3 (September-Desember). Pelaksanaan ubinan tanaman 

pangan dibagi menjadi dua, yaitu ubinan padi dan ubinan palawija. Ubinan padi menggunakan 

hasil penitikan kerangka sampel area sebagai basis kerangka sampel, sedangkan ubinan 

palawija menggunakan hasil listing rumah tangga pertanian yang dilakukan di setiap akhir 

blok sensus. Pada subround 1 tahun 2021, target ubinan padi sebanyak 48 plot, sedangkan 

ubinan palawija sebanyak 35 plot. Pada subround 2 tahun 2021, target ubinan padi sebanyak 

34 plot, sedangkan ubinan palawija sebanyak 24 plot. Pada subround 3 tahun 2021, tagert 

ubinan padi sebanyak 31 plot, sedangkan ubinan palawija sebanyak 30 plot. 

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan ubinan padi sudah menggunakan perangkat CAPI 

sebesar 100 persen. Namun, pada pertengah tahun 2021, web coolsi terserang malware, 

sehingga pada subround 2, pelaksanaan ubinan dilaksanakan menggunakan dokumen SUB-

S untuk selanjutnya dientri di web pengolahan BPS. Sebelumnya pendataan ubinan padi 

subround 1 dan subround 2 2020 menggunakan dokumen sub-s. Aplikasi CAPI berbasis 

android menjadi salah satu peningkatan kualitas pengumpulan data di bidang statistik 

produksi. Alokasi sampel dilakukan berdasarkan sampel apabila sampel dari BPS Pusat 

telah dikirim di kabupaten/kota. 
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Gambar 6. Pemeriksaan Hasil Ubinan Melalui Web Coolsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian survei ubinan menggunakan aplikasi CAPI pada prinsipnya sama dengan 

mengisi dokumen ubinan menggunakan dokumen Sub-S. Perbedaaan antara aplikasi CAPI 

dan pengisian manual adalah adanya foto di dalam pelaksanaannya. Foto pertama adalah foto 

lokasi sampel ubinan, foto kedua adalah foto setelah diubin, foto ketiga adalah foto berat 

timbangan, dan foto keempat adalah foto bersama dengan pemilik lahan. Penggunaan 

aplikasi CAPI juga memungkinkan untuk dilakukan validasi langsung terhadap isian 

kuesioner ubinan. 
 

Tabel 18.  

Permasalahan dan Solusi Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan 2021 

 

No 
Temuan/ 

Permasalahan 
Penyebab Solusi / inovasi 

Rencana Aksi 

Kedepan 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Sampel ubinan 

berbasis KSA 

kadangkala tidak 

sesuai dengan 

waktu panen 

Usia padi yang 

diamati terkadang 

lebih cepat panen 

Berkoordinasi dengan 

dinas pertanian mengenai 

rencana panen untuk 

sampel ubinan 

Berkoordinasi 

kepada BPS 

Provinsi Bengkulu 

mengenai rencana 

peningkatan 

kualitas aplikasi 

ubinan 

2 Penggunaan 

aplikasi CAPI 

belum sepenuhnya 

optimal 

Perangkat android 

yang dimiliki petugas 

tidak cukup baik 

untuk memiliki 

program CAPI BPS 

Mencari petugas yang 

memiliki perangkat 

android yang memadai 

untuk pelaksanaan survei 

ubinan 

Berkoordinasi 

dengan BPS 

Provinsi untuk 

melakukan 

simplifikasi aplikasi 

berbasis CAPI 

3 Tidak adanya 

publikasi statistik 

tanaman pangan di 

level kabupaten 

Estimasi populasi 

hanya bisa dilakukan 

sampai level provinsi 

Melakukan koordinasi 

dengan bidang produksi 

BPS Provinsi Bengkulu 

mengenai potensi 

Melakukan 

inventarisasi data 

dan pembuatan 
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pembuatan publikasi di 

level kabupaten 

publikasi mini di 

dalam kabupaten 

4 Kurang Optimalnya 

pengawasan dan 

pemeriksaan hasil 

ubinan 

Banyaknya beban 

pekerjaan selain 

ubinan yang 

diberikan kepada 

PML Ubinan 

Selalu mengingatkan dan 

memonitor pelaksanaan 

ubinan yang dilakukan 

oleh mitra dan organik 

Mulai 

memanfaatkan 

mitra sebagai PML 

Ubinan agar 

mengurangi beban 

PML Organik 

 

Dari uraian diatas untuk kegiatan survei statistik tanaman pangan/ubinan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Data statistik tanaman pangan dilakukan dalam 3 periode di tahun yang berjalan, yaitu 

subround 1 (Januari-April), subround 2 (Mei-Agustus), dan subround 3 (September-

Desember). 

2. Survei statistik tanaman pangan bertujuan untuk mengumpulkan data produktivitas 

tanaman panga, yaitu padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. 

3. Pada tahun 2021, seluruh ubinan padi dilaksanakan menggunakan aplikasi CAPI, 

sedangkan ubinan palawija masih menggunakan dokumen SUB-S. Namun, pada 

pertengahan tahun, web coolsis terserang malware, sehingga sebagian ubinan padi 

pada pertengah tahun dilakukan menggunakan dokumen SUB-S. 

4. Sampel-sampel ubinan padi 2021 merupakan sampel-sampel yang menjadi subsegmen 

di dalam pelaksanaan KSA Padi 2021, sedangkan untuk komoditas palawija, sampel 

masih menggunakan dokumen listing per blok sensus. 
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3) Pra Pemutakhiran LF-SP2020 

Prapemutakhiran long form SP2020 secara umum bertujuan untuk memetakan 

persoalan yang mungkin ditemukan pada kegiatan pemutakhiran long form SP2020 pada 

tahun 2022 mendatang. Sementara itu, secara khusus setidaknya ada tiga tujuan 

prapemutakhiran long form SP2020, yakni: 

1) Memutakhirkan/meng-update daftar keluarga atau rumah tangga berdasarkan hasil 

SP2020. 

2) Memutakhirkan/meng-update titik bangunan pada peta WB-2020. 

3) Sebagai gambaran kasus-kasus yang terdapat di lapangan sehingga bisa dilakukan 

perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan long form SP2020 pada tahun depan. 

Dengan adanya pemetaan masalah yang ditemukan maka dapat disusun mitigasinya 

sehingga pelaksanaan pemutakhiran long form SP2020 tahun depan dapat berjalan lancar 

dan sesuai dengan timeline yang ditentukan. 

Jumlah blok sensus yang dimutakhirkan adalah 107 blok sensus yang tersebar di 15 

kecamatan. Blok sensus yang dipilih adalah blok yang feasible untuk dilakukan pra 

pemutakhiran dan bukan merupakan daerah yang sulit dijangkau. 

 

Tabel 19 

Jadwal Kegiatan Pra Pemutakhiran LF SP2020 

Kegiatan Lapangan Jadwal 

(1) (2) 

Briefing petugas pra pemutakhiran secara offline 15 Oktober 2021 

Rapid test petugas pra pemutakhiran 15 Oktober 2021 

Pendistribusian instrumen ke petugas 18 Oktober 2021 

Pendataan Lapangan 17-31 Oktober 2021 

Pengolahan 
19 Oktober - 30 November 

2021 

 

Jadwal tersebut mengalami perubahan sebagaimana disampaikan melalui surat 

kepala BPS Provinsi Bengkulu Nomor B-457/1700/SS.300/11/2021 tanggal 1 November 2021 

perihal Perpanjangan jadwal lapangan pra pemutakhiran long form SP2020, sehingga 

kegiatan pendataan lapangan yang dijadwalkan selesai tanggal 31 Oktober mundur menjadi 

11 November 2021. Sedangkan untuk kegiatan pengolahan wilayah PAPI menjadi tanggal 11 

November – 30 November 2021. 

 

A. Persiapan 

1. Rekrutmen Petugas 

Proses perekrutan petugas telah dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Petugas 

merupakan peserta yang dinyatakan lulus sampai tahap akhir pada rekrutmen petugas 

sensus/survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Kaur pada bulan Juli lalu. Hasil 

rekrutmen sebelumnya dibatalkan karena LF SP2020 yang direncanakan terlaksana 

pada tahun 2021 dibatalkan. Namun, karena telah disetujui untuk dilaksanakan pada 

tahun 2022, sehingga pelaksanaan pra pemutakhiran dianggap penting sebagai gerbang 

awal untuk pelaksanaan LF SP2020 di tahun 2022 mendatang. 
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Petugas Pra Pemutakhiran LF SP2020 di Kabupaten Kaur berjumlah 23 petugas 

cacah lapangan (PCL), 6 petugas pengawas dan pemeriksa lapangan (PML), dan 2 

koordinator sensus kecamatan (Koseka). PCL merupakan mitra statistik yang telah 

dinyatakan lulus saat mengikuti rekrutmen petugas sensus/survei di BPS Kabupaten 

Kaur. PML merupakan mitra statistik yang sudah cukup berpengalaman bertugas di BPS 

Kabupaten Kaur serta pegawai organik BPS Kabupaten Kaur. Sementara koseka adalah 

pegawai organik BPS Kabupaten Kaur. Dimana setiap petugas telah disesuaikan dengan 

wilayah tugasnya masing-masing dan diusahakan petugas berdomisili di wilayah 

tugasnya. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan pra pemutakhiran karena 

petugas lebih familiar dengan wilayah tugasnya karena merupakan wilayah tempat 

tinggalnya. 

2. Daftar Pra Pemutakhiran (PAPI) 

2.1 Penerimaan dan Identifikasi DSBS Pra Pemutakhiran LFSP2020 

Daftar Sampel Blok Sensus PP LFSP2020 diterima oleh BPS Kabupaten Kaur 

pada tanggal 5 Oktober 2021, melalui surat Direktur Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei Nomor. B-451/03100/SS.300/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 

perihal Pengiriman Daftar Sampel Blok Sensus Pra Pemutakhiran Long form 

SP2020. Selanjutnya melalui surat dari Direktur PMSS Nomor. B-

455/03100/SS.300/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Identifikasi Blok Sensus 

Pra Pemutakhiran Long form SP2020. BPS Kabupaten/Kota diminta untuk 

mengidentifikasi dan mengusulkan Blok Sensus (BS) yang feasible untuk dilakukan 

pra pemutakhiran dengan berpedoman pada Daftar Sampel Blok Sensus yang telah 

dikirimkan dan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Dari 183 BS yang 

diterima, setelah dilakukan identifikasi ada 11 yang tidak feasible untuk dilakukan 

pemutakhiran dikarenakan BS tersebut merupakan BS dengan jangkauan 

transportasi yang sulit. 

2.2 Realisasi BS yang dilakukan pendataan 

Berdasarkan DSBS yang diterima, ada 183 BS Pra Pemutakhiran LFSP2020. 

Namun, realisasi BS yang di lakukan pra pemutakhiran hanya 107 BS. Hal ini 

dikarenakan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Adapun realisasi BS yang 

dilakukan pra pemutakhiran terlampir. 

 

3. Pencetakan Peta SP2020-WB dan Prelist Prapemutakhiran 

Pencetakan peta dan prelist dilakukan di BPS Kabupaten/kota. Peta SP2020-WB 

digunakan untuk peta yang menjadi beban petugas. Pencetakan peta sudah dilakukan 

oleh IPDS setelah mengetahui BS mana yang akan dilakukan pra pemutakhiran. Peta 

SP2020-WB dicetak pada kertas HVS ukuran A3 dan berwarna menggunakan printer 

yang tersedia di kantor. 

Sedangkan untuk pencetakan prelist sedikit mengalami kendala. Hal ini 

dikarenakan BPS Kabupaten Kaur baru menerima prelist lengkap pada tanggal 17 

Oktober 2021, bertepatan dengan hari minggu dan hari pertama pelaksanaan lapangan. 

Pencetakan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2021 pada sore hari setelah menerima 

prelist lengkap menggunakan printer yang tersedia di kantor. Prelist dicetak di kertas 

HVS ukuran F4 agar memudahkan petugas melakukan pra pemutakhiran. 

 

4. Briefing Petugas 

Briefing Petugas bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan 

menyamakan konsep definisi dalam kegiatan Pra Pemutakhiran LF SP2020. Briefing juga 
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secara tidak langsung melihat kemampuan petugas apakah layak atau tidak menjadi 

petugas lapangan Pra Pemutakhiran LF SP2020. Pelaksanaan briefing harusnya 

dilakukan secara daring, tetapi mengingat Kabupaten Kaur termasuk kabupaten yang 

sulit signal internet dan setelah berkoordinasi dengan BPS Provinsi Bengkulu, maka 

briefing petugas di Kabupaten Kaur dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol 

kesehatan yang ketat.  

Briefing Petugas dilaksanakan di aula Kantor BPS Kabupaten Kaur dengan dibagi 

menjadi dua sesi. Hal ini untuk menerapkan protokol kesehatan yang mengharuskan 

untuk menjaga jarak. Adapun jadwal briefing pada tiap gelombang adalah: 

Sesi 1  : Jum’at/15 Oktober 2021 pukul 08.00 s/d selesai 

Sesi 2  : Jum’at/15 Oktober 2021 pukul 13.30 s/d selesai 

Jumlah peserta briefing gelombang I berjumlah 14 orang yang terdiri dari 3 

orang PML dan 11 PCL. Pada Sesi I, Instruktur Daerah (inda) juga merangkap tugas 

sebagai koseka. Sedangkan, untuk Gelombang II jumlah peserta adalah 16 orang yang 

terdiri dari 1 orang Koseka, 3 orang PML, dan 12 PCL.  

 

5. Pengadaan dan Pendistribusian Instrumen, Perlengkapan, dan APD  

Instrumen pra pemutakhiran terdiri dari Buku pedoman, peta, prelist, RP1, RP2, dan 

RP3. Untuk peta, prelist, RP1, RP2, dan RP3 baik untuk pelatihan maupun untuk lapangan 

dicetak secara swakelola melalui printer kantor. Sedangkan buku pedoman dicetak oleh 

pihak penyedia dengan metode pengadaan langsung. Hal ini mengingat waktu sudah 

sangat dekat dengan jadwal lapangan.  

Untuk perlengkapan lapangan petugas PP LFSP2020, BPS Kabupaten Kaur 

menyediakan Tas, SP, Name tag SP2020 yang semuanya merupakan persediaan sisa 

perlengkapan SP2020. Sedangkan tambahan ATK diberikan dengan pengadaan langsung 

melalui pihak penyedia, termasuk juga APD petugas. Semua instrumen, perlengkapan 

dan APD diserahkan ke petugas pada saat briefing. 

 

6. Penyiapan Pengolahan 

6.1 Rekrutmen Petugas Pengolahan 

Rekrutmen petugas pengolahan dilakukan dengan memanfaatkan database 

mitra entri yang sudah ada. Mitra entri dengan kinerja baik dihubungi untuk menjadi 

petugas pengolahan. Petugas pengolahan berjumlah 3 orang yang merupakan mitra 

entri hasil rekrutmen. 

6.2 Briefing Petugas Pengolahan 

Briefing Inda pengolahan dilaksanakan tanggal 3 November 2021 secara daring. 

Inda pengolahan selanjutnya mengajarkan ke petugas pengolahan yang ada di 

Kabupaten. Secara formal, tidak ada briefing khusus petugas pengolahan. Petugas 

pengolahan diberikan briefing singkat dan langsung praktek entri dokumen 

mengenai mekanisme entri dan validasi. Pada hari pertama pengolahan, Subject 

Matter dan IPDS sebagai penanggung jawab pengolahan mengawasi proses 

pengolahan sebagai pencegahan terjadinya kesalahan entri dan validasi. 

6.3 Penyiapan Sarana dan Prasarana Pengolahan 

Pengolahan dokumen hasil pra pemutakhiran dilakukan di ruangan IPDS. Untuk 

melakukan pengolahan, sudah disediakan 3 PC yang sudah dilakukan install aplikasi 

entri. Dokumen yang sudah dientri dan validasi dikelompokkan dan diatur di meja 

kerja KF IPDS agar tidak tercecer dan memudahkan crosscheck jumlah dokumen.  
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B. Pelaksanaan Lapangan 

1. Pelaksanaan Kegiatan Lapangan 

1.1 Pra Pemutakhiran  

Pemutakhiran Rumah Tangga bertujuan untuk memperbarui prelist yang akan 

digunakan untuk pelaksanaan LF SP2020. Pelaksanaan pemutakhiran di Kabupaten 

Kaur sudah berjalan sesuai dengan SOP. Sebelum melaksanakan pemutakhiran, 

pencacah diwajibkan mengidentifikasi blok sensus terpilih dan melakukan 

penelusuran batas-batas wilayah blok sensus yang menjadi tanggungjawabnya 

sesuai Peta WB yang telah disediakan oleh BPS. Sebelum melakukan identifikasi dan 

penelusuran batas-batas wilayah blok sensus, pencacah harus berkoordinasi 

dengan kepala lingkungan setempat. Koordinasi sangat diperlukan untuk keamanan 

dan kelancaran pelaksanaan pemutakhiran.  

Setelah semua prosedur tersebut dijalankan, selanjutnya PCL melakukan 

pemutakhiran seluruh keluarga di blok sensus terpilih yang terdaftar dalam 

kuesioner LF.SP2020-PP. Nama-nama yang terdaftar dalam LF.SP2020-PP adalah 

nama-nama yang tergabung dalam satu keluarga yang sama. Pemutakhiran 

dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah yang ada pada blok sensus terpilih 

(door to door) dimulai dari rumah pada nomor urut 1 pada daftar. PCL mengisi seluruh 

rincian yang ada di daftar LF.SP2020-PP dan memperbaiki nomor bangunan pada 

Peta WB jika terdapat kesalahan letak atau penambahan rumah tangga/keluarga 

baru dalam blok sensus. Adapun rincian yang perlu ditanyakan saat proses 

pemutakhiran adalah keberadaan rumah keluarga, jumlah pengelolaan makan 

minum dan kebutuhan dalam keluarga, identifikasi kepala keluarga/kepala rumah 

tangga, pendidikan terakhir KRT, jumlah ART berdasarkan jenis kelamin. Identifikasi 

kejadian kematian pada rumah tanga selama 5 tahun terakhir, contact person (Nama, 

email, Telp/HP), dan keberadaan ART yang berusaha pada sektor pertanian. 

Selain untuk memperbarui prelist LF SP2020, pra pemutakhiran ini juga untuk 

mengidentifikasi jumlah rumah tangga yang ada pada blok sensus terpilih. Karena 

daftar yang ada pada LF.SP2020-PP adalah daftar keluarga yang belum diketahui 

apakah keluarga tersebut merupakan satu rumah tangga atau terdiri dari beberapa 

rumah tangga atau keluarga tersebut merupakan anggota rumah tangga dari 

keluarga yang lain. Sehingga, pada tahapan ini, PCL harus memahami benar 

perbedaan antara rumah tangga dan keluarga agar jumlah keluarga dan rumah 

tangga yang dihasilkan dari kegiatan pemutakhiran tidak salah. 

Para petugas lapangan baik PCL, PML maupun supervisor dibekali APD (Alat 

Pelindung Diri) berupa masker dan handsanitizer selama melakukan pemutakhiran 

di lapangan. Hal ini untuk menghindari adanya penambahan penderita Covid-19 yang 

disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS dan untuk memutus rantai 

penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kaur sebagaimana himabauan dan pemerintah. 

Pelaksanaan lapangan dimulai 1 hari setelah jadwal awal yaitu pada tanggal 17 

Oktober 2021. BPS Kabupaten baru menerima prelist pada tanggal 17 Oktober dan 

bertepatan dengan hari libur yang dimanfaatkan untuk melakukan pencetakan 

dokumen. Dokumen baru bisa didistribusi pada tanggal 18 Oktober 2021, sehingga 

banyak petugas yang baru memulai pra pemutakhiran pada tanggal 19 Oktober 2021. 

Pelaksanaan lapangan di Kabupaten Kaur berjalan dengan lancar namun masih ada 

kendala-kendala seperti ketidaksesuaian muatan dengan peta, atau peta dengan 

lapangan.  

Pelaksanaan lapangan agar berjalan dengan baik, maka harus dilakukan 

monitoring. Perkembangan kegiatan pemutakhiran dan pengawasan, selain 
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dimonitor secara manual oleh Subject Matter dan kepala BPS Kab. Kaur melalui grup 

WA, monitoring juga dilakukan melalui web monitoring. Monitoring progres lapangan 

bisa dilihat di website dengan alamat webmonitoring.bps.go.id mulai dari 

pelaksanaan pemutakhiran di lapangan sampai pengolahan. Disamping untuk 

memonitoring progres lapangan, grup WA bisa digunakan untuk sharing 

permasalahan dan temuan di lapangan sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi 

yang lain, atau sebagai media bertanya terkait konsep definisi agar bisa ditemui 

solusi yang terbaik. 

Kegiatan pemutakhiran meskipun mengalami pemunduran jadwal, namun di 

BPS Kabupaten Kaur tetap menjadwalkan kegiatan lapangan selesai pada tanggal 30 

Oktober 2021. Semua PCL pun dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2021 progres 

pemutakhiran sudah 100 persen. 

 

1.2 Pengawasan Lapangan Dan Pemeriksaan Dokumen 

Pada saat pemutakhiran, seluruh PCL didampingi oleh masing-masing PML 

setidaknya untuk mengetahui batas-batas BS. Pendampingan ini sebagai upaya BPS 

Kabupaten Kaur untuk menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan potret di 

lapangan. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya kesalahan konsep definisi yang 

berulang karena sudah terdeteksi saat pertama kali PCL melakukan pemutakhiran. 

Pemeriksaan dokumen hasil pemutakhiran merupakan salah satu tugas yang 

harus dilakukan oleh PML. Untuk mengantisipasi kesalahan pendataan terutama 

isian jumlah keluarga dan rumah tangga yang diperoleh dari hasil pemutakhiran. Hal 

ini sangat penting mengingat bahwa hasil pemutakhiran akan digunakan sebagai 

prelist saat pelaksanaan LF SP2020 pada tahun 2022 nanti. Disamping itu, Untuk 

menjamin bahwa pengawasan dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan PML 

memiliki persepsi yang sama dalam mengatasi setiap permasalahan lapangan, maka 

secara berkala dan sewaktu-waktu dibutuhkan PML saling berkoordinasi di grup WA 

yang sudah disediakan oleh Fungsi Sosial BPS Kabupaten Kaur.   

 

1.3 Supervisi Lapangan 

Supervisi lapangan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan 

BPS Kabupaten Kaur untuk meningkatkan kualitas data. Supervisi juga bertujuan 

agar kegiatan pemutakhiran benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan SOP. Supervisi Lapangan Pra Pemutakhiran LF SP2020 dilakukan oleh KF 

Fungsi Sosial BPS Kabupaten Kaur yang juga merupakan Instruktur Daerah dan 

Kepala BPS Kabupaten Kaur. Supervisi dilakukan ke 2 Blok Sensus yaitu 1 blok 

sensus di Desa Padang Panjang, Kec. Semidang Gumay dan 1 Blok Sensus di Desa 

Gedung Sako 2, Kec. Kaur Selatan. Hasil dari supervisi lapangan, kegiatan 

pemutakhiran telah dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan konsep 

definisi yang sudah sesuai. 

 

2. Jumlah Petugas 

Jumlah petugas sesuai dengan alokasi petugas hasil revisi adalah 31 orang yang 

terdiri dari 23 petugas lapangan (PCL), 6 kortim dan 2 koseka. Jumlah petugas ini 

kemudian dialokasikan sesuai wilayah persebaran blok sensus sampel pra 

pemutakhiran LF SP2020. 
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3. Rata-Rata Penyelesaian Per BS 

Setiap Petugas Lapangan memiliki beban tugas 4-5 Blok Sensus sedangkan setiap 

Kortim membawahi 3-4 PCL dengan beban tugas 12-20 blok sensus. Waktu yang 

diberikan mengikuti jadwal awal, yaitu dari tanggal 17 – 30 Oktober 2021. Karena dokumen 

baru diterima petugas pada tanggal 18 Oktober 2021, maka waktu untuk menyelesaikan 

seluruh beban tugas selama 12 hari. Untuk pelaksanaan lapangan di Kabupaten Kaur 

selesai pada tanggal 30 Oktober 2021. Dengan demikian rata-rata petugas dengan beban 

4-5 BS untuk menyelesaikan 1 BS adalah 2-3 hari. 

 

4. Isu Metodologi 

4.1 Blok Sensus Muatan Besar 

Tidak ada BS yang muatan lebih dari 1000 KK, karena mayoritas penduduk tiap 

SLS tidak ada yang sampai 1000 KK di Kabupaten Kaur. Hanya saja jumlah BS yang 

muatannya lebih dari 120 KK hampir mencapai 25%. 

4.2 Blok Sensus Tanpa Muatan 

Tidak ditemukan BS PP LFSP2020 tanpa muatan. Untuk BS tanpa muatan sudah 

dilakukan identifikasi. Dari 183 DSBS yang dilakukan identifikasi tidak ada BS yang 

tidak ada muatan sehingga tidak feasible untuk dipilih sebagai BS PP LFSP2020. 

4.3 Blok Sensus yang Mayoritas Prelist Merupakan Penduduk Blok Sensus Lain 

Hampir seluruh BS bermsalah pada batas wilayah dan muatan. Untuk BS yang 

mayoritas prelist merupakan penduduk BS lain diperkirakan tidak lebih dari 20 %. Hal 

ini dikarenakan beberapa blok yang mengalami kasus yang sama, langsung diganti 

ke BS lain yang tidak bermasalah. 

 

5. Kendala Lapangan 

a) Terdapat nama-nama yang tidak masuk ke dalam peta WB 

Berdasarkan peta yang dibawa oleh PCL, setelah melakukan identifikasi 

lapangan, ternyata didapatkan bahwa ada nama-nama yang berada di luar wilayah 

BS. Hal ini menyebabkan terdapat banyak nama yang berkode 3 atau tidak ditemukan 

karena berada diluar blok sensus. Subject Matter meminta petugas untuk membuat 

catatan mengenai fenomena bahwa banyak keluarga yang tidak ditemukan bukan 

karena mereka memang benar-benar tidak ditemukan, melainkan mereka berada di 

luar blok sensus. 

b) Ada KK ganda (Nama ART juga muncul sebagai keluarga yang berbeda) 

Dari prelist yang diterima, terdapat banyak nama ART yang muncul sebagai KK 

sendiri. Padahal KK masih menyatu dengan KK induk. Bahkan ada nama balita yang 

menjadi KK sendiri. KK ganda ini kemungkinan disebabkan kesalahan pada saat 

SP2020 yang memberikan nomor KK berbeda dengan KK induk sehingga menjadi KK 

sendiri. Kasus ini sudah disampaikan ke BPS Provinsi Bengkulu dan sudah menjadi 

masalah umum, sehingga petugas diminta memberikan kode tidak ditemukan untuk 

KK yang merupakan bagian dari KK induknya. 

c) Peta tidak ada titik bangunan atau titik bangunan tidak sesuai dengan prelist 

Ada beberapa peta yang tidak ada titik bangunan dan ada juga peta dengan 

nomor bangunan terkecil sampai nomor terbesar tidak ada satu pun yang ada di 

prelis. Hal ini menyulitkan petugas untuk menemukan rumah yang bersangkutan. 

Fungsi sosial mengantisipasi hal ini dengan mencetak Peta WB yang kosong, 

sehingga petugas membuat nomor bangunan dari awal. 

d) Muatan BS yang tidak imbang 
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Muatan BS di Kabupaten Kaur sangat tidak berimbang. Ada 1 BS dengan 

muatan tidak lebih dari 24 KK tetapi ada juga yang lebih dari 180 KK. Padahal 

pembayaran honor tidak mempertimbangkan muatan. Hal ini membuat beban 

petugas pada konsentrasi wilayah yang muatan besar lebih berat tetapi honor yang 

diterima lebih sedikit. 

e) Jadwal yang sangat singkat 

Kendala dalam pengawasan adalah rentang waktu pemutakhiran yang relatif singkat. 

Hal ini membuat PML kesulitan untuk mengatur jadwal pengawasan. Untuk 

mensiasati hal tersebut PML sebelumnya berkoordinasi dengan PCL untuk mengatur 

jadwal pengawasan pada pendataan beberapa keluarga awal saja. Hal ini agar PML 

dapat mengoreksi PCL jika terdapat konsep definisi yang krang tepat dari PCL. 

Sehingga, walaupun waktunya lumayan singkat namun PML pun tetap dapat 

melakukan pengawasan di pendataan awal. 

f) PCL lambat menyelesaikan tugas 

Ada PCL yang proses pendataan lapangan sangat lambat dibandingkan petugas yang 

lain, bahkan pada akhir jadwal progresnya lambat, sehingga PCL dalam satu tim dan 

juga PML turut serta membantu pemutakhiran BS yang belum diselesaikan oleh PCL 

tersebut.  

 

6. Saran 

Permasalahan yang paling banyak dijumpai pada Pra Pemutakhiran LFSP2020 di 

Kabupaten Kaur adalah ketidaksesuaian peta dengan muatan prelist, baik nomor maupun 

urutan, termasuk batas-batas. Disamping itu juga muatan yang tidak berimbang. 

Mengingat LF SP2020 akan dilaksanakan pada tahun 2022, sangat disayangkan jika ini 

akan terulang lagi. Untuk itu diharapkan pada kegiatan pemutakhiran LF SP2020 tahun 

depan, agar peta yang digunakan adalah peta tanpa nomor bangunan. Karena petugas 

lebih mudah untuk mengisi sendiri nomor bangunan dari awal. Disamping itu, lebih baik 

diberikan kewenangan untuk melakukan pemecahan BS menjadi Sub BS. Sehingga 

muatan tidak terlalu timpang. 

 

C. Pengolahan  

 

1. Pelaksanaan Entri Pra Pemutakhiran 

  Kegiatan utama pengolahan adalah kegiatan merekam data dari dokumen ke 

dalam komputer melalui aplikasi pengolahan yang interaktif dan terintegrasi. 

Pengolahan baru bisa dimulai 12 November 2021, hal ini dikarenakan aplikasi entri belum 

siap dari BPS RI. Dokumen yang telah dikumpulkan, diserahkan kepada Koordinator 

Fungsi (KF) IPDS untuk dientri.   

Pengentrian dilakukan terpusat menggunakan PC di ruang pengolahan fungsi IPDS.  

Untuk proses entri menggunakan 3 PC dengan jumlah petugas sebanyak 3 orang.  

Petugas Entri adalah 3 orang mitra yang telah berpengalaman menjadi petugas entri 

maupun petugas lapangan BPS Kabupaten Kaur. Hal secara tidak langsung 

mempermudah petugas selama proses pengentrian karena sedikit banyak sudah familiar 

dengan mekanisme dan ritme kerja pengolahan BPS.  

Proses entri menggunakan aplikasi desktop versi 1.0.1 dan database versi 1.0.1. Tidak 

banyak kendala dalam pengolahan dokumen. Pengolahan dokumen hasil pra 

pemutakhiran LFSP2020 di Kabupaten Kaur selesai pada tanggal 24 November 2021 dan 

sudah 100% diupload ke webmonitoring. 
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2. Rata-Rata Penyelesaian per BS 

  Ada total 107 dokumen hasil pra pemutakhiran yang diselesaikan dalam waktu 13 

hari dari tanggal 12-24 November 2021. 1 pengentri mampu menyelesaikan 4-5 BS dalam 

1 hari. Jika perhari melakukan entri selama 6 jam efektif, maka kurang lebih 1 BS dientri 

dalam waktu 1,5 jam.  

 

3. Scan Peta WB 

  Disamping pengolahan hasil pra pemutakhiran, IPDS juga melakukan scan Peta 

WB hasil pra pemutakhiran. Peta ini selanjutnya disimpan dalam folder tersendiri untuk 

digunakan pada LF SP2020 tahun depan. 

 

4. Isu Pengolahan 

  Sistem pembayaran petugas pengolahan adalah jumlah BS. Hasil lapangan 

menunjukkan adanya ketidaksemibangan muatan BS. Ada muatan yang hanya 24 KK 

tetapi juga ada yang berjumlah lebih dari 180 KK. Penyelesaian entri pun menjadi lama 

tetapi pembayaran sama. 

5. Saran Terkait Aplikasi Entri 

  Aplikasi entri sebaiknya dilakukan ujicoba terlebih dahulu dengan baik. Sehingga 

ketika sudah diterima di Kabupaten, tidak ada lagi permasalahan dan tidak ada lagi patch-

patch terbaru sehingga proses validasi bisa berjalan dengan cepat. 

 

6. Saran Terkait Proses Bisnis Pengolahan LF SP2020 

  Sebaiknya untuk pembayaran juga memperhitungkan muatan BS, sehingga beban 

untuk petugas pengolahan menjadi imbang. 
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3.6.  Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

Pelaksanaan anggaran di BPS Kabupaten Kaur pada tahun 2021 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 peghematan anggaran melalui 2 (dua) kali Revisi DIPA. Revisi tanggal 29 Juli 

2021 mengurangi Pagu anggaran senilai Rp. 1.001.816.000,- (satu milyar satu juta delapan 

ratus enam belas ribu rupiah). Revisi tanggal 12 Agustus 2021 mengurangi Pagu 

anggaran senilai Rp. 180.785.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh 

lima ribu rupiah). 

2. Pada tahun 2021, serapan anggaran BPS Kabupaten Kaur adalah 97,79 persen dengan 

PCRO (Progres Capaian Rincian Output) sebesar 100 persen. Oleh karena itu 

berdasarkan data pada Aplikasi SMART Kemenkeu,  BPS Kabupaten Kaur memiliki 

angka efisiensi 2,21 persen. 

 

Gambar 7. Nilai SMART BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pada tahun 2021, BPS Kabupaten Kaur  menerapkan kebijakan  hemat listrik. Diantara 

bentuknya  adalah mengganti lampu pendar kantor dengan lampu LED (Light Emitting 

Diode), mematikan komputer yang tidak digunakan dan setelah pulang kantor. Rataan 

tagihan listrik bulanan pada tahun 2021 turun sebesar 4,65 % dari rata-rata tagihan 

Bulan Agustus-Desember 2020 (Bulan dimana daya listrik kantor mulai dinaikkan 

menjadi 23 KVA).  
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3.7.  Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

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

selama tahun 2021 adalah Rp. 3.793.732.000.- 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 2021 pada Satuan Kerja Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Kaur terjadi perubahan anggaran sebanyak 9 (sembilan) kali revisi 

DIPA. Pagu anggaran dalam DIPA Awal sebesar Rp 4.814.814.000,- dan DIPA akhir menjadi 

sebesar Rp  3.793.732.000.-  Penjelasan atas rincian anggaran DIPA awal sampai dengan 

Revisi DIPA ke 9 adalah sebagai berikut :  

1.  DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 23 November 2020 

sebesar Rp  4.814.814.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni. 

2.  DIPA Revisi Ke-1 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 19 Februari 2021. 

Merupakan  Revisi DJA dalam rangka  Penghematan Anggaran Tahun 2021 

(Refocusing dan Realokasi) sesuai Surat Sestama Nomor B-025/01000/1/2021 

tanggal 28 Januari 2021. Pagu   anggaran  setelah revisi ini bertambah Rp.  

72.943.000,- sehingga menjadi Rp. 4.887.757.000,- 

3.  DIPA Revisi Ke-2 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 7 April 2021. Merupakan 

Revisi DJPb dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan pada Halaman III DIPA. 

Revisi ini tidak menyebabkan Pagu anggaran berubah.    

4. DIPA Revisi Ke-3 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 10 Juni 2021. Merupakan 

Revisi DJA dalam rangka penyesuaian Anggaran SP dan revisi antar satker sesuai 

Surat Pengguna Anggaran Nomor B-106/01000/04/2021 tanggal 22 April 2021. Pagu   

anggaran  setelah revisi ini bertambah Rp.  31.224.000,- sehingga menjadi Rp. 

4.918.981.000,-. 

5. DIPA Revisi Ke-4 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 12 Juli 2021. Merupakan 

Revisi DJPb dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan pada Halaman III DIPA. 

Revisi ini tidak menyebabkan Pagu anggaran berubah.    

6.  DIPA Revisi Ke-5 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 29 Juli 2021. Merupakan 

Revisi DJA dalam rangka Refocusing Tahap III sesuai surat Pengguna Anggaran 

nomor B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021. Pagu anggaran setelah revisi ini 

berkurang Rp. 1.001.816.000,- sehingga menjadi Rp. 3.917.165.000,- 

7.  DIPA Revisi Ke-6 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 6 Agustus 2021. 

Merupakan Revisi DJA dalam rangka Refocusing Tahap IV sesuai surat Pengguna 

Anggaran nomor B-224/01000/PR.440/07/2021 tanggal 27 Juli 2021. Pagu anggaran 

setelah revisi  ini berkurang Rp. 180.785.000,- sehingga menjadi Rp. 3.736.380.000,- 

8. DIPA Revisi Ke-7 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 8 Oktober 2021. 

Merupakan Revisi DJA dalam rangka optimalisasi anggaran untuk mengejar target 

realisasi sesuai surat Sestama Nomor B-473/02000/PR.400/09/2021 tanggal 7 

September 2021.  Pagu anggaran setelah revisi ini bertambah Rp. 57.352.000,- 

sehingga menjadi Rp. 3.793.732.000,- 

9.  DIPA Revisi Ke-8 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 14 Oktober 2021. 

Merupakan Revisi DJPb dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan pada 

Halaman III DIPA.  Revisi ini tidak menyebabkan Pagu anggaran berubah. 

10. DIPA Revisi Ke-9 Nomor : DIPA-054.01.2.667240/2021 tanggal 23 November 2021.  

Merupakan revisi DJPb dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan pada 

Halaman III DIPA dan pengesahan Revisi POK. Revisi ini tidak menyebabkan Pagu 

anggaran berubah. 
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Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 20. 

Realisasi Anggaran Tahun 2021  Menurut Program 

 

Program 
Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

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

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya BPS (DMPTTL) 

2.876.939.000.- 2.832.806.152.- 98,47 

Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS) 

916.793.000.- 877.254.640.- 95,79 

Total 3.793.732.000.- 3.710.060.792.- 97,75 

 

 

Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran tahun 2021 

berdasarkan Sasaran Strategis: 

 

Tabel 21. 

Anggaran Tahun 2021  Menurut Sasaran Strategis 

 

Sasaran Strategis Capaian 

Kinerja (%) 

Pagu Akhir 

(Rp) 

Realisasi (Rp) Realisasi 

(%)  

SS1.1. Meningkatnya 

Pemanfaatan data statistik 

yang berkualitas 

100,44 904.725.000,- 865.961.640,- 95,72 

SS2.1. Penguatan 

Komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN 

120,00 1.800.000,- 1.633.000,- 90,72 

SS3.1. Penguatan Statistik 

Sektoral K/L/D/I 
100,00 10.268.000,- 9,660,000,- 94,08 

SS4.1.SDM Statistik yang 

unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola 

kelembagaan 

113,25 2.876.939.000,- 2.832.806.152,- 98,47 

 JUMLAH  3.793.732.000,- 3.710.060.792,- 97,79 

 

Menurut sasaran kinerja, anggaran terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran 

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

sebesar Rp 2.876.939.000,-. Dari anggaran yang disediakan, realisasinya mencapai 98.47 

persen atau sebesar Rp 2.832.806.152,-  

Sasaran kinerja yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yaitu 

“Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” sebesar Rp 904.725.000,- 

Realisasinya mencapai 95,72 persen atau sebesar Rp 865.961.640,-  
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Dalam upaya pengumpulan hingga diseminasi metadata sektoral dan khusus sesuai 

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

hanya menggalokasikan anggaran sebesar Rp 1.800.000,- dengan realisasi mencapai 90,72 

persen atau sebesar Rp 1.633.000,-. 

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

terbesar kedua sebesar Rp. 10.268.000,- dengan realisasi mencapai 94,08 persen atau 

sebesar Rp. 9,660,000,- 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1.  Tinjauan Umum 

Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Kaur pada  tahun 2021 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 2021 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 107,89 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 2021 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. Penyederhanaan birokrasi tidak segera diikuti pedoman tata kerja baru sehingga 

timbul keragu-raguan dalam bekerja.   

7. 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. 

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

penting seperti penetapan target, metode pengukuran, hingga keselarasan antar 
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dokumen perencanaan seringkali tanpa acuan konsep dan definisi yang 

terstandardisasi. 

9. 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 dan SDI. 

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 2021 
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Lampiran 3. Review Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 
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Lampiran 4. Judul Publikasi Yang Terbit Pada BPS Kabupaten Kaur Tahun 2021 

 

No. Judul Publikasi Periode Terbit 

1 Kabupaten Kaur Dalam Angka 2021 Tahunan 

2 PDRB Menurut Pengeluaran 2016-2020 Tahunan 

3 PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 Tahunan 

4 Indeks Kemahalan Konstruksi 2020 Tahunan 

5 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kaur 2021 Tahunan 

6 Statistik Potensi Desa Kabupaten Kaur 2020 Tahunan 

7 Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Kaur 2020 Tahunan 

8 Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2021 Tahunan 

9 Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Kabupaten Kaur 2021 Tahunan 

10 Kecamatan Kaur Tengah Dalam Angka 2021 Tahunan 

11 Kecamatan Muara Sahung Dalam Angka 2021 Tahunan 

12 Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Angka 2021 Tahunan 

13 Kecamatan Semidang Gumay Dalam Angka 2021 Tahunan 

14 Kecamatan Padang Guci Hulu Dalam Angka 2021 Tahunan 

15 Kecamatan Lungkang Kule Dalam Angka 2021 Tahunan 

16 Kecamatan Kaur Selatan Dalam Angka 2021 Tahunan 

17 Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2021 Tahunan 

18 Kecamatan Nasal Dalam Angka 2021 Tahunan 

19 Kecamatan Kinal Dalam Angka 2021 Tahunan 

20 Kecamatan Kaur Utara Dalam Angka 2021 Tahunan 

21 Kecamatan Luas Dalam Angka 2021 Tahunan 
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22 Kecamatan Tanjung Kemuning Dalam Angka 2021 Tahunan 

23 Kecamatan Maje Dalam Angka 2021 Tahunan 

24 Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2021 Tahunan 

25 Kecamatan Tetap Dalam Angka 2021 Tahunan 

26 Kabupaten Kaur Dalam Angka 2021 Tahunan 

27 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kaur 2020 Tahunan 

28 Potensi Desa Kabupaten Kaur dalam Infografis 2020 Tahunan 



 

  

 

 


