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         KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja BPS Kota Pagar Alam dibuat sebagai wujud 

pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Pagar Alam 

sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut didasari pada Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, ujuan 

laporan ini dibuat untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kota Pagar 

Alam sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS 

Kota Pagar Alam. 

Pencapaian visi, misi, dan tujuan BPS Kota Pagar Alam tergambar dalam 

laporan kinerja ini. Laporan ini sebagai bentuk kepatuhan BPS Kota Pagar Alam 

terhadap peraturan pemerintah, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.  

Apresiasi kepada semua pihak atas kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja 

merupakan bentuk kepedulian untuk menyajikan laporan yang baik, objektif, dan 

akuntabel.  

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam membantu menyukseskan program dan kegiatan BPS Kota 

Pagar Alam di tahun 2018, menjadikan BPS Kota Pagar Alam sebagai   “Pelopor 

Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.Kritik dan saran dibutuhkan guna perbaikan 

di masa yang akan datang. 
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DEDI FAHLEVI, M.Si 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.Dengan 

demikian tugas BPS Kota Pagar Alam adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

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

Dengan amanat tersebut maka visi BPS yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya 

untukSemua” merupakan harapan dan tekad yang ingin dicapai untuk menjadikan BPS sebagai 

sumber data yang objektif dan terpercaya. Ketersediaan ragam data, dan informasi statistik yang 

berkualitas menjadi tantangan, dan peluang BPS sebagai lembaga penyelenggara kegiatan 

statistik di Indonesia. 

Misi  BPS tersebut diharapkan akan dapat tercapai dengan menerapkan misi yang 

meliputi: 

a. Menyediakan data statistic berkualitas melalui kegiatan statistic yang terintegrasi 

dan berstandar nasional maupun internasional; 

b. Memperkuat Sitem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan 

dan koordinas di bidang statistic; 

c. Membangun insan statistk yang professional, berintegritas dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan. 

 

Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka 

pada Tahun 2018 BPS Kota Pagar Alam melaksanakan 3 (tiga) program yang telah ditetapkan oleh 

Tahun 2018, capaian 

kinerja BPS Kota Pagar 

Alam menunjukkan bahwa 

harapan dan kebtuhan 

pemakai data yaitu 

sebagai sumber data  

yang objektif dan 

terpercaya sudah dapat 

dipenuhi 

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik 

merupakan payung hukum bagi BPS untuk 

menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih 

lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-

undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang 

bertanggungjawab dalam penyediaan data dan 

informasi statistik dasar dan juga menjalankan fungsi 

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi, dan 
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pemerintah yaitu sebagai berikut : 

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). 

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

BPS). 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA BPS). 

Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam 

DIPA Bagian Anggaran 54 (Badan Pusat Statistik) satuan kerja BPS Kota Pagar Alam dengan 

nilai sebesar Rp.3.256.436.000,- Realisasinya mencapai Rp.3.256.436.000,-atau sebesar 

94.91 %  persen. Dalam melaksanakan program-program tersebut terdapat beberapa kendala 

yang mengakibatkan keterlambatan, dan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan 

anggaran. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kota Pagar Alam untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan, dan situasi daerah setempat, 

memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada 

petugas yang telah berdedikasi.  

Sesuai dengan visi-nya, BPS Kota Pagar Alam dalam menyediakan, dan melayani 

informasi statistik berkualitas dicerminkan dari data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, 

mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS 

Kota Pagar Alam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

Untuk mencapai visi tersebut BPS Kota Pagar Alam menetapkan Empat tujuan yang 

merujuk pada tujuan BPS RI yang akan dijadikan panduan untuk meningkatkan kinerja, yaitu : 

 
Tujuan 1  : Peningkatan kualitas data statistik 

Tujuan 2  : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

Tujuan 3 : Penguatan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif 
dibidang statistik 

Tujuan 4  : Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

 

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik  

yang berkualitas, dan pada periode tahun 2018 ditandai dengan pencapaiantarget tersedianya 

data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dapat terpenuhi.      
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Tabel 1. Pencapaian tujuan strategis BPS Kota Pagar Alam 

Tahun 2018 

 

Indikator Kinerja 

Target 
2018 
 (%) 

Realisasi 
2018 
 (%) 

 

 Rata-rata Tingkat 

Capaian 2018 

(%) 

Tujuan 1 : 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan kualitas 
data statistik 

90 83.33 55.56 

Tujuan II : 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS  

100 110.2 99.17 

Tujuan III : 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

15 100 100 

Tujuan IV : 

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

62 56.74 53,84 

Rata - rata 
  77.14 

 

Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Pagar Alam terkait dengan visi-

nya, menyimpulkan bahwa secara umum realisasi pencapaian kinerja BPS Kota Pagar 

Alammenunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-

rata pencapaian tujuan strategis tahun 2018 sebesar 77,14%. Tingkat pencapaian kinerja 

tersebut mengisyaratkan bahwa kinerja yang dilakukan BPS Kota Pagar Alam masih berada 

pada skala menengah yang didasarkan pada penimbang seperti program, kebijakan, sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.  
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1.1 Latar Belakang 

emangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang 

bersihdan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Semangat 

reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam 

penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi 

pemerintah untukPemerintahan (AKIP) yang mewajibkan mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat 

disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini.Hal ini merupakan tantangan 

bagi BPS Kota Pagar Alam dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan 

mutu penyediaan data dan informasi statistik sekaligus mutu pelayanannya. Untuk itu, BPS Kota 

Pagar Alam menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok 

pembangunan di Bidang Statistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Pagar 

Alam 2015-2019 

 Dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2015-2019 yang disusun Kementerian/Lembaga harus mengacu kepada RPJM 

Nasional 2015-2019. Perpres No. 2 Tahun 2015 juga mengatur kewajiban Kementerian/Lembaga 

untuk menyusun Rencana Strategis 2015-2019 dengan menyusun visi dan misi 

Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019. Dengan 

S
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adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga-

lembaga, maka pelaksanaan programakan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. 

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS 

untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 

tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi 

lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar.BPS juga 

menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistic sektoral oleh 

Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 

Tahun 1997 tentang statistik dan informasi statistik, BPS RI telah menerbitkan Surat Keputusan 

Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan 

diterbitkannya SK Kepala BPS RI tersebut antara lain: 

a. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

secara optimal; 

b. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; 

dan 

c. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

Salah satu upaya BPS Kota Pagar Alamuntuk mewujudkan SSN antara lain melakukan 

koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Koordinasi dan 

kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta 

menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khsususnya teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK).Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang terus dikembangkan dalam 

rangka pembangunan nasional di bidang statistik. 

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kota 

Pagar Alam periode 2015-2019 adalah peningkatan kualitas data statistik. BPS sebagai lembaga 

yang bertugas menyediakan data dasar terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data 

yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei yang dihasilkan.Untuk memenuhi kebutuhan 

statistik dasar, beberapa survei dan pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2018 di antaranya 

Survei Pertanian antar Sensus 2018 (Sutas2018), Survei Ongkos Usaha Tani Hortikultura 2018 

(SOUH2018), Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018,Penyusunan Disagregasi Matriks PMTB 

menurut Instansi dan Lapangan Usaha, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei 

Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS),  Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, Survei 
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Bidang Jasa Pariwisata, Survei Perusahaan Perkebunan, dan survei-survei lainnya. Jadwal 

penerbitan publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalamAdvance Release 

Calender (ARC) 2018 yang tersaji pada website BPS Kota Pagar Alam 

Selain itu, BPS Kota Pagar Alamjuga melakukan diseminasi data dan informasi statistik 

baik melalui media cetak maupun elektronik yang meliputi informasi statistik penting seperti 

pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran. 

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kota Pagar Alam juga terus berupaya 

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan 

seperti pencanangan predikat satker dengan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 

pengembangan beberapa inovasi dan perbaikan proses penyelenggaraaan SAKIP. 

Laporan Kinerja BPS Kota Pagar Alam 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban dan 

akuntabilitaskinerja BPS Kota Pagar Alam sebagai penyelenggara Negara.Hal ini berguna untuk 

menciptakan transparansi kinerja BPS sehinnga dapat menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap BPS.Didalam Laporan Kinerja BPS 2018 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang 

tahun 2018.Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai 

kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota Pagar ALAM tahun 2018 ini 

adalah : 

1. Untuk memenuhi/ menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Thun 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 kputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan 

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

 

1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Kota adalah 

Perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. 

BPS Kota dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS 
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berdasarkan Peraturan Prsiden Nomor86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Tugas  

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 

statistik sesuai peraturan perundang-undangan.  

2) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota menyelenggarakan fungsi : 

a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik; 

b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional. 

c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar 

d) Penetapan sistem statistik nasional 

e) Pembinaan danfasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik 

f) Penyelengaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan 

umum,ketatausahaan,organisasi,tatalaksana,kepegawaian,keuangan,kearsipan,kehuma

san,hukum,perlengkapan dan rumah tangga.. 

 

3) Susunan Organisasi 

 
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, 

sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat 

Statistik Kota, yaitu : 

1. Kepala BPS Kabupaten/Kota 

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mempunyai tugas memimpin Badan Pusat 

Statistik Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik 

Kabupaten/Kota.   

2. Subbagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan 

pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS Kota 

Pagar Alam. Bagian Tata Usaha membawahi Sub Bagian Bina Program; Sub Bagian 

Keuangan; Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum; Sub Bagian Umum; dan Sub Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa. 
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3. Seksi Statistik Sosial 

Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, 

evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik  kesejahteraan 

rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik 

Sosial menyelenggarakan fungsi: 

Pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik kependudukan; 

Pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik kesejahteraan rakyat; 

Pelaksanaan urusan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi pelaporan, 

dan pengembangan statistik ketahanan sosial. 

 

4. Seksi Statistik Produksi 

Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan 

pelaporan .Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan,pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan 

statistikpertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dankonstruksi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik Produksimenyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi,pelaporan, dan 

pengembangan statistik pertanian; 

b. Pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi,pelaporan, dan 

pengembangan statistik industri; 

c. Pelaksanaan urusan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi,pelaporan, dan 

pengembangan statistik pertambangan, energi, dankonstruksi. 

 

4. Seksi Statistik Distribusi 

Seksi Statistik Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi.    

 

 

5. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang 

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, 

dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. 
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6. Seksi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik  

Seksi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala seksi, 

mempunyai tugas  melakukan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan 

statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.   

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fusngsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 2 (dua) pegawai BPS Kota Pagar Alam 

yang menjadi fungsional statistisi. 

 

1.4   Sumber Daya Manusia 

Komposisi Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada tahun 2018, kualitas SDM BPS Kota Pagar Alam relatif 

cukup baik tercermin dari tingkat pendidikan setara master (S2) sebanyak 12,5 persen (2pegawai 

dari 16 total pegawai), 8 orang (50%) berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang (6,25%) 

berpendidikan Sarjana Muda/D3, dan 5 (Lima) orang (31,25%) berpendidikan SLTA.Dalam rangka 

mendapatkan SDM BPS yang berkualitas dan professional serta mendukung kegiatan 

pengadaan SDM. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas pegawai BPS Kota Pagar Alam 

melakukan rintisan pendidikan gelar dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk 

menempuh pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. melalui tugas belajar atau izin belajar. 

Untuk itu di BPS Kota Pagar Alam terdapat 1 pegawai yang tengah menempuh pendidikan DIV 

di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. 
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Grafik 1. Persentase Jumlah Pegawai BPS Kota Pagar Alam Menurut Pendidikan Tahun 2018 
(persen) 

 

 

Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kota Pagar Alam memiliki 7 pejabat 

struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 6 (enam) orang Pejabat 

Eselon IV, 3 orang Pejabat Fungsional tertentu dan fungsional umum. Secara rinci profil 

pegawai BPS Kota Pagar Alamsebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kota Pagar Alam  
Menurut Jabatan Tahun 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2
6%

S1
25%

D3
3%

SMA
16%

Total
50%

S2 S1 D3 SMA Total

Jabatan 
Jumlah 

(orang) 
Persentase 

1.   Pejabat Struktural 7 43,75 

2. Pejabat Fungsional Statistisi 2 12,5 

3. Pejabat Fungsional Umum dan tertentu 7 43,75 

Jumlah 16 100,00 
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1.5   Potensi dan Permasalahan  

1.2.1. Potensi  

 Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat 

(kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk 

pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor 

swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan 

makro guna perencanaan bisnis.Demikian pula dengan lembaga internasional yang 

menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang 

akurat di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Pagar Alam.Uraian berikut 

menjabarkan potensi BPS untukmenyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada 

periode renstra 2015 – 2019. 

 BPS Kota Pagar Alam merupakan bagian integral dari BPS RI secara keseluruhan 

sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 86 Tahun 2007.Perpres tersebut menjelaskan 

mengenai organisasi dan tatakerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, 

terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk 

masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional.Perpres tersebut menjamin 

koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan 

dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di 

daerah.Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus 

dan survey hingga ke daerah. 

 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional 

(SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggungjawab dalam 

penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan 

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Pagar Alam Menurut Golongan  
Tahun 2018 

 
 

Golongan Jumlah (orang) Persentase 
IV 1 6,25 
III 10 62,5 
II 5 31,25 

Jumlah 16 100,00 
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pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian dan lembaga, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan 

Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh 

Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).  

 Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sangat potensial untuk 

menunjang kegiatan BPS Kota Pagar Alam. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan 

pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang 

dimiliki BPS Kota Pagar Alam merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat 

ketersediaan data dan informasi statistik. 

 Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, data dan informasi 

statistik secara resmi digunakan pemerintah Kota sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, 

perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yang 

memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi 

daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan 

terkecil. 

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS cukup tinggi. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang 

dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai 

acuan.BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan 

yang saling menguntungkan dengan pengguna data. 

 Millenium Development Goals (MDG’s) yang telah disepakati oleh sebagian besar negara 

termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk 

lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. Hal ini 

memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu, 

andal, efektif, dan efisien. 

 

1.2.2. Permasalahan 

 BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode 

Renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS 

sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat. Permasalahan internal 
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yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan 

kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di kabupaten/kota dan kecamatan. Hal ini 

sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya 

beberapa kecamatan yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sarana dan 

prasarana TIK yang dimiliki BPS Kota Pagar Alam belum seluruhnya sesuai dengan 

perkembangan teknologi terkini. 

 Permasalahan eksternal yang menonjol adalah ketidakmampuan responden dalam 

memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS 

belum optimal. Di samping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan 

keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan response rate yang rendah, 

khususnya terjadi pada kegiatan survei dengan basis responden perusahaan. 

 Permasalahan ekternal lain adalah kebutuhan terhadap jenis data dan informasi 

statistic wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro yang hingga saat ini belum 

dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat 

memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS 

adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. 

 Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat 

ad hocyang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat 

yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan 

jumlah petugas statistik di BPS Kota Pagar Alam, khususnya di tingkat kecamatan menyebabkan 

terkendalanya pelaksanaan kegiatan survey tersebut. 

Proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, 

sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi 

konten. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pemasukan dokumen dan pengolahan data 

yang pada akhirnya berakibat pada kekurangtepatan waktu rilis oleh BPS.Kondisi ini juga 

dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal 

ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah. 

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung 

operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang 

dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem 
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aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya 

terintegrasi dengan baik. 

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya manusia 

sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan.Saat ini sejumlah kelemahan pada 

aspek sumber daya manusia di BPS Kota Pagar Alam adalah terbatasnya sumber daya manusia 

(SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas. Hal ini sebagai 

dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa 

kecamatan  yang belum mempunyai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).     

Permasalahan lainnya yang dihadapi BPS Kota Pagar Alam adalah koordinasi antar 

instansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang 

mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. 

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 tahun 2018 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; sumber 

daya manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta 

sistematika penyajian laporan. 

 

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-

2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2018 

 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2018, 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2017, 

Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2015-2019, Prestasi yang diperoleh 

pada Tahun 2018, Kegiatan Prioritas BPS 2018, Upaya Efisiensi BPS 2018, dan 

Realisasi Anggaran tahun 2018 serta memuat Kebijakan berbasis Lokal BPS Kota 

Pagar Alam. 

 

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum, permasalahan dan kendala umum. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Pagar Alam 2015-2019 

  

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

untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa 

datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan 

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

terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang 

masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan 

organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Visi BPS Kota Pagar Alam 2015-2019 mengacu pada visi BPS RI yaitu dibangun dengan 

memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 

kedua 2010 – 2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan 

nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang 

berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang 

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 Kota Pagar Alam2015-

2019 disepakati tetap sama dengan Visi BPS 2010 – 2014, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan 

informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa 

BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan 

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

yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama 

untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.  

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” 
(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) 
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 Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Kota Pagar Alamsebagai penyedia data dan informasi 

statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Kota Pagar 

Alambukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek 

kehidupan.Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai 

pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi 

statistik. 

 BPS Kota Pagar Alammenyebarluaskan data dan informasi statistik melalui berbagai saluran 

agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, baik pengguna data di dalam negeri maupun di 

luar negeri.  

 Visi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan 

Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan 

melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025. 

 Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai 

cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri. 

1. Misi BPS 

 Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. 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. 

 Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perumusan misi instansi 

pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan 

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

yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan 
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dicapai,(c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi 

pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders. 

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.  Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019 

Pelopor Data 

Statistik 

Terpercaya 

untuk Semua 

 

MISI BPS 2015-2019 

1. 

Menyediakan data statistik berkualitas melalui 

kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar 

nasional maupun internasional 

2. 

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan melalui pembinaan dan 

koordinasi di bidang statistik 

3. 

Membangun insan statistik yang profesional, 

berintegritas, dan amanah untuk kemajuan 

perstatistikan 

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti: 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan 

berstandar nasional maupun internasional 

Menyediakan data statistik.... 

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang 

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun 

masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007)”. 

....berkualitas.... 

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni 

relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”. 

...melalui kegiatan statistik yang terintegrasi... 

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih 

mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat 

(silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, 
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pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. 

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh 

pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi 

kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 

1997)”. 

...dan berstandar nasional maupun internasional... 

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, 

standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, 

mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”. 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan 

koordinasi di bidang statistik. 

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan... 

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

teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 

Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan.(UU no. 

16 tahun 1997)”. 

...melalui pembinaan dan koordinasi... 

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan 

pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, penyelenggaraan 

kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya 

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

Penyelenggaraan Statistik). 

 Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan: 

a. Pelaksanaan kegiatan statistik; 

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

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, 

dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama 

pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan 

informasi statistik nasional. 
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Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, 

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik. 

BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, 

definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). 

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi 

pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.Upaya 

pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik, meliputi: 

a).  Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; 

b). Pengembangan statistik sebagai ilmu; 

c). Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung 

penyelenggaraan statistik; 

d). Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan 

konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama 

dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 

e). Pengembangan sistem informasi statistik; 

f). Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; 

g). Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk 

mendukung pembangunan nasional; 

h). Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. 

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

perstatistikan. 

Membangun insan statistik... 

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai 

organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”, 

...yang profesional... 

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitasdan 
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kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. 

...berintegritas... 

“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. TUJUAN BPS 

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada 

isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan 

misi. 

Rumusan tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat 

dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. 

Tabel 5.Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019 

Pelopor Data Statistik 

Terpercaya untuk 

Semua 

 MISI BPS 2015-2019 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 

melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan 

amanah untuk kemajuan perstatistikan 

Tujuan 

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 
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Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS Kota 

Pagar Alam untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun 

regional, serta melakukan koodinasi, integritas, sinkronisasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan statistik. 

Adapun keterkaitan tujuan BPS terhadap misi BPS dalam rangka mencapai visi BPS 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait 

dengan: 

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

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, 

1.2. Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, danamanah 

untuk kemajuan perstatistikan. 

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

2.1. Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 

2.2. Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah 

untuk kemajuan perstatistikan. 

3. Tujuan 3: Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 

3.1. Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah 

untuk kemajuan perstatistikan. 

 

3. SASARAN STRATEGIS BPS 

  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan 

yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam 

sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 

diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat 

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

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. 
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  Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang 

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa 

program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang 

menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang 

merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi 

BPS (pelayanan internal).  Adapun sasaran dan tujuan strategis BPS Kota Pagar Alam dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 6.  Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Pagar Alam 
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Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional 

Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015-

2019 adalah sebagai berikut. 

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka 

penjaminan kualiatas”, adalah: 

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 

 Dengan indikator sasaran: 

1.1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 

1.1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS 

sebagai rujukan utama 

1.1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

1.1.4 Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu 

1.1.5 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 

Dengan indikator sasaran: 

1.2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan 

rumah tangga 

1.2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan 

usaha 

1.2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non 

rumah tangga non usaha 

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, 

adalah: 

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 

Dengan indikator sasaran: 

 2.1.1  Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 

 2.1.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui 

website BPS 
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 2.1.3 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 

 2.1.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhaap pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

3. Sasaran strategis dari tujuan keempat: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah: 

3.1 Meningkatnya  kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 

Dengan indikator sasaran: 

3.1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 

3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

Dengan indikator sasaran: 

3.2.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 

4. NILAI-NILAI INTI BPS 

 Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang 

memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. 

BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya 

dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.Nilai-nilai inti 

BPS tersebut adalah sebagai berikut. 

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

• Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik), 

• Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel), 

• Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil). 

Nilai-nilai BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun 

perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari Nilai-nilai Inti BPS 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Profesional 

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam 

melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kompeten 
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Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, 

b. Efektif 

Memberikan hasil maksimal, 

c. Efisien 

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, 

d. Inovatif 

Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri 

secara terus-menerus, 

e. Sistemik 

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 

2. Integritas 

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 

dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Dedikasi  

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi, 

b. Disiplin 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

c. Konsisten 

Selarasnya kata dengan perbuatan, 

d. Terbuka 

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak, 

e. Akuntabel 

Bertanggungjawab dan setiap langkahnya terukur. 

3. Amanah 

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 

untukdipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Terpercaya 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada 

logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual, 

b. Jujur 



 

23 
 

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, 

c. Tulus 

Melakasanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, 

dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, 

sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa, 

d. Adil 

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 

 

2.2  Penetapan Kinerja (PK) BPS Kota Pagar Alam 

 Selama periode 2018 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan pusat 

Statistik Kota Pagar Alam yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai 

lembaga pemerintahan. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur Indikator Kinerja yang akan 

dievaluasi pada akhir tahun. Berikut tabel Penetapan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Pagar 

Alam Tahun 2018: 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
(1) (2) (3) (4) 

1. Peningkatan kualitas data 
2 statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan  kualitas data 
statistik 

Persen 95 

1.1 Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data BPS 

Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan  kualitas data 
statistik 

Persen 95 

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

Persen 90 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 90 

Jumlah Release Data 
yang tepat waktu 

Aktivitas 2 

Jumlah 
Publikasi/Laporan yang 
terbit tepat waktu 

Publikasi 15 

1.2.Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan sumber 

Persentase pemasukan 
dokumen (response 

Dokumen 100 
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data (respondent 
engagement) 

rate) survei dengan 
pendekatan rumah 
tangga 
Persentase pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei dengan 
pendekatan usaha 

Dokumen 100 

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

Dokumen 100 

2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan 
statistik 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

Persen 
 
 

90 

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

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

Pengunjung  100 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

Persen 90 

Persentase konsumen 
yang puas terhadap 
akses data BPS 

Persen 90 

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

Persen 95 

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

Jumlah Metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Metadata 5 

3.1 Meningkatnya 
koordinasi dan kerja 
sama penyelenggaraan 
SSN  

Jumlah Metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Metadata 5 

4. Peningkatan Birokrasi 
yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

Point 62 

4.1      Meningkatnya Birokrasi 
yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

Point 62 
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Jumlah satker BPS 
Kab/Kota yang 
berpredikat 
WBK/WBBM 

Satker  

4.2      Meningkatnya kualitas 
sarana dan prasarana 
BPS 

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

Persen 95 

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 
aparatur yang 
diselesaikan 

Persen 100 

 
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  

a) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi 

- Kompilasi Data Transportasi (Angkutan Jalan Raya atau Panjang Jalan) 

- Pengadaan data IKK 2018 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2018 

- Survei Harga Perdagangan Besar 

- Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 

- Statistik Lembaga Keuangan 

- Survei Bidang Jasa Pariwisata 

- Survei Wisatawan Nusantara 

b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi 

- Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan 

- Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 

- Survei Perusahaan Perkebunan 

- Survei Perusahaan Peternakan dan RPH 

- Survei Perusahaan Kehutanan 

- Survei IBS Tahunan 

- Survei IBS Bulanan 

- VIMK Triwulanan 

- VIMK Tahunan 

- Survei Konstruksi 

- Survei Pertanian Antar Sensus 2018 

- Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode 

Kerangka Sampel Area (KSA) 

c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial 
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- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran Tahun 2018 dan 

Tahunan 

- Susenas Kor dan Modul Konsumsi Tahun 2018 

- Susenas Kor dan Modul MSBP Tahun 2018 

- Pendataan Potensi Desa 2018 

- Statistik Politik dan Keamanan 

- Survei Pekerja Informal (SPIN) 

d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

- Penyusunan PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha 

- Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 

- Survei Khusus Lembaga Non Pemerintah yang melayani Rumah Tangga 

(SKLNPRT) Triwulanan 

- Penyusunan disagregasi Matriks PMTB menurut Institusi dan Lapangan usaha 

- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga (SKKRT) Triwulanan  

- PDRB Tahunan Menurut Pengeluaran 

- Survei Tendensi Konsumen (STK) Triwulanan  

- Penyusunan Statistik Daerah Kota Pagar Alam 

- Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat 

e) Penyediaan dan Pengembangan Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

- Updating peta desa dan blok sensus 

- Peningkatan Pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus 

- Pengolahan Data 

Sedangkan program lainnya seperti program DMPTTL dan Program PSPA merupakan program 

untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dicakup dalam program PPIS. 

  Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kota Pagar Alampada tahun 2018 dibiayai 

dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2018, dengan nilai 

pagu Bagian Anggaran 54 sebesar: Rp 3.256.436.000 dengan realisasi penggunaan mencapai 

Rp 3.090.593.668,- ( 94,91 %). 

  Adapun jenis belanja dalam anggaran BPS Kota Pagar Alamdibedakan menjadi tiga pos 

pengeluaran yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pengeluaran belanja 

pegawai dikhususkan untuk gaji dan tunjangan, pengeluaran belanja barang meliputi belanja 

untuk keperluan kantor sehari-hari, pengeluaran belanja modal yaitu meliputi pengadaan sarana 

dan prasarana yang merupakan aset tetap. 
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Pagu anggaran untuk program Teknis BPS Kota Pagar Alam yaitu Program Penyediaan 

dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp. 722.395.000,-. Sedangkan program lainnya 

merupakan program pendukung yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 2.534.041.000,-, dan pagu untuk Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS sebesar Rp. 0,- 

 

Tabel 5.  Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Pagar Alam Tahun 2018 

No Program Pagu (Rp) 

(1) (2) (3) 

 

1. 

 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPS 

 

2.534.041.000,- 

 

2. 

 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 

 

,- 

 

3. 

 

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

 

722.395.000,-          

JUMLAH 3.256.436.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Keinginan pengguna data baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat terhadap data 

berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS Kota Pagar Alam ke depan harus mampu menyajikan 

data, dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja 

yang sistematis, melalui penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi, yang 

didukung SDM professional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. 

Perubahan ke arah tersebut menuntut perubahan budaya kerja, dan pola berfikir dari seluruh 

jajaran BPS Kota Pagar Alam baik para pimpinan sampai pada staf yang paling bawah. Untuk 

meningkatkan tata laksana penyediaan data, dan informasi, dibutuhkan  upaya yang luar biasa 

agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan, 

dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknis statistik semata, namun perbaikan proses 

manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. 

 Selama tahun 2018, langkah-langkah perbaikan terhadap tata laksana penyediaan data 

yang telah dilakukan antara lain : 

a. Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1997 telah disosialisasikan 

b. Peningkatan kualitas data didasarkan kepada suatu ukuran indikator kinerja yang telah 

ditetapkan melalui penyusunan prosedur dan standar kerja 

c. Sistem rekruitmen didasarkan atas formasi, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

d. Penyusunan sistem perencanaan karir pegawai yang meliputi sistem rotasi, dan mutasi, 

manajemen kinerja, serta pembinaan SDM 

e. Pengembangan SDM tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga harus 

mempertimbangkan kemampuan manajemen, dan organisasi serta attitude pegawai (soft 

and hard skill) 

f. Perubahan budaya kerja (corporate culture), dan pola pikir (mind set) 

g. Penyusunan sistem IT architecture, IT governance, dan data warehouse 

Kualitas publikasi berkembang sesuai dengan kebutuhan para pengguna data, namun 

tetap menampilkan publikasi-publikasi yang mempunyai karakter sebagai pelopor penyedia data 

statistik terpercaya untuk semua dengan mengusung product image BPS Kota Pagar Alam“Data 

Mencerdaskan Bangsa”. 
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Data statistik berkualitas yang dihasilkan BPS Kota Pagar Alam dimulai melalui penataan 

manajemen, dan kepemimpinan yang baik, serta mengkaji kembali kekuatan UU 16 Tahun 1997 

tentang statistik, dan berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

statistik. Langkah-langkah perbaikan terhadap kualitas data yang telah dilakukan antara lain : 

a. Telah dibuat kerangka kerja (frame work) untuk melihat ketidakkonsistenan data dari 

berbagai sumber, dan membentuk tim pemeriksa konsistensi data (TPKD); 

b. Melakukan pengendalian kualitas (quality control) dalam setiap tahap kegiatan statistik 

dan diupayakan untuk mencantumkan standard error dalam setiap hasil survei BPS; 

Selain itu dilakukan pula berbagai perbaikan pada peningkatan SDM dan kelembagaan : 

a. Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada segmentasi pengguna data; 

b. Membangun nilai-nilai organisasi, seperti integritas, pelayanan, professional, relevan, 

dan terpercaya. 

Output perbaikan pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2018antara 

lain : 

a. Penerbitan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 30 

Maret 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statsitik Tahun 2015-2019. 

b. Penerbitan Peraturan Kepala BPS RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 

tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik 

 
3.1.  Capaian Kinerja BPS Kota Pagar AlamTahun 2018 

 Laporan kinerja Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam merupakan perwujudan 

kewajiban BPS Kota Pagar Alam untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kota Pagar Alam dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Analisis kinerja berisi tentang capaian kinerja BPS Kota Pagar Alam Tahun 

2018, target dan indikator yang digunakan berdasarkan Penetapan Kinerja BPS Kota Pagar Alam 

Tahun 2018. Selain menyajikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis, pada laporan 

ini disampaikan pula permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

 Visi BPS Kota Pagar Alam sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua sudah 

menjadi komitmen jajaran BPS Kota Pagar Alam. Sejauh ini kepercayaan pemangku kepentingan 

terus meningkat, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang 
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datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Pagar Alam,melalui media 

komunikasi,dan atau akses internet.  

Secara umum kinerja BPS Kota Pagar Alam Tahun 2018 berhasil, dengan  pencapaian 

tujuan sebesar 100 %. Pencapaian tersebut diukur terhadap indikator tujuan strategis BPS Kota 

Pagar Alam yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai.Dari keempat tujuan yang 

mengarah pada pengembangan kegiatan statistik yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 
 
Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Tujuan Strategis BPS Kota Pagar Alam 
     Tahun 2018 
 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan kualitas 
data BPS  

   90 83,33 81,66 

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

90 83,33 91,66 

Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS 100 100 100 

Jumlah Publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu 29 20 50 

Jumlah Publikasi/Laporan 
sensus yang terbit tepat waktu 0 0 0 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga 

100 97,84 80,38 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 
usaha 

100 94,5 95,75 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 

100 100 94,6 
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Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

non rumah tangga non usaha 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

100 99.17 99,5 

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

100 98,4 99,2 

Persentase konsumen yang 
puas terhadap akses data 
BPS 

98 97,78 98,89 

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

95 92 71 

Persentase pegawai yang 
menduduki jabatan fungsional 
tertentu 

100 12,5 12,5 

Persentase pegawai yang 
berpendidikan minimal 
diploma IV atau Starata 1 

50 50 55 

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 62 56,74 

 

53,84 

  
  
 BPS Kota Pagar Alam sebagai penyedia data dan informasi statistik, memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan statistik seperti yang tertuang pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Selain itu, BPS Kota Pagar Alam juga berkoordinasi dan 

bekerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan statistik dengan instansi pemerintah, lembaga 

penelitian atau masyarakat baik tingkat pusat maupun di daerah. 
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 BPS Kota Pagar Alam dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik senantiasa 

berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, khususnya terhadap produk yang 

dihasilkannya. Untuk itu, BPS Kota Pagar Alam melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) 

yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna mengetahui kebutuhan konsumen terhadap data 

statistik, baik yang tersedia di BPS Kota Pagar Alam maupun belum. Selain itu juga perlu 

diperoleh informasi tentang kualitas pelayanan yang diberikannya. 

 

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Pagar Alam Tahun 2018 terhadap tahun 2017 

 Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa indikator kinerja tahun 2018 berbeda dengan dengan 

indikator kinerja 2017 sehingga untuk membandingkan pencapaian kinerja tahun 2018 terhadap 

rata-rata tingkat capaian 2017 sasaran yang mempunyai indikator yang sama diantaranya: 

- Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 

Tingkat pencapaian persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 

mengalami Peningkatan dibandingkan dengan rata-rata tingkat capaian 2017. Pada tahun 2018 

tingkat capaiannya sebesar 83,33%, sedangkan di tahun 2017 sebesar 80% hal tersebut berarti 

menunjukkan peningkatan sebesar 3% sehingga didapat rata –rata  tingkat capaian tahun 2017 

mencapai 81,66 persen. 

- Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu 

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

3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Pagar AlamTahun 2018 terhadap target renstra tahun 2015-

2019  

Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Data Statistik  
 

 Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kota Pagar Alam adalah peningkatan kualitas data 

statistik.Tingkat pencapaian tujuan ini diperoleh dengan memakai indikator persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data Statistik.BPS Kota Pagar Alam dalam menghasilkan dan 

menyajikan data statistik senantiasa berusaha untuk menghasilkan kepuasan konsumen, 

khusususnya terhadap produk yang dihasilkan. Indikator ini diperoleh dari pelaksanaan Survei 
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Kepuasan Data (SKD) yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna mengukur tingkat kepuasan 

konsumen terhadap data yang digunakan oleh konsumen untuk masing-masing kepentingannya. 

 Target persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Kota Pagar 

Alam sebesar 90 %, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan diperoleh 83,33% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat konsumen yang merasa tidak puas terhadap data BPS 

. 

Tabel 8. Tingkat Pencapaian Kinerja Peningkatan Kualitas data Statistik 

 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan kualitas 
data BPS  

94 96.95 90.36 

 
 Indikator pada tabel 7 di atas merupakan salah satu indikator untuk menilai outcome dari 

proses bisnis utama BPS Kota Pagar Alam, yaitu kepuasan pengguna data yang diukur dengan 

persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Kota Pagar Alam. Survei 

Kepuasan Data yang dilakukan BPS Kota Pagar Alam dimaksudkan sebagai acuan untuk 

mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan 

kepada masyarakat (pengguna data BPS) untuk menilai layanan yang telah diterima.Hal ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian 

sasaran terhadap kinerja aparatur Negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sasaran 1.1 

Meningkatnya kepercayaan pengguna kualitas terhadap data BPS  

 Tingkat capaian Sasaran 1.1 diukur melalui enam (6) indikator.Indikator Persentase 

konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik diperoleh melalui Survei Kepuasan 

Data (SKD). Hasil yang diperoleh dari survei tersebut menunjukkan bahwa persentase konsumen 

yang merasa puas dengan kualitas data statistik sebesar 90.36 % dengan target 94 % sehingga 

tingkat pencapaian indikator ini adalah 96.12 %. Sedangkan persentase konsumen yang selalu 

menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama sebesar 100 % dengan target 

100 % sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini sebesar 100 %. 
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Tabel 9.Tingkat Pencapaian Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Kualitas Data BPS 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan kualitas 
data BPS  

     99.49 90.36 96.95 

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

90 83,33 91,66 

Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS 100 100 100 

Jumlah Publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu 29 20 50 

Jumlah Publikasi/Laporan 
sensus yang terbit tepat waktu 0 0 0 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

1) Komunikasi di internal yang tidak berjalan dengan lancar sehingga terdapat keterlambatan 

dalam merilis publikasi tepat pada waktunya. 

2) Kurangnya SDM dalam menguasai dalam menjelaskan data statistik kepada konsumen  

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala  

1) Melakukan rapat kordinasi dan evaluasi sehingga komunikasi di internal dapat berjalan 

lancar 

2) Membagikan pengalaman dan pengetahuan dengan melakukan seminar kecil di kantor  

tentang pemahaman atau penjelasan mengenai apa pentingnya data untuk konsumen. 
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Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement) 

 Sasaran meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement) ditunjukkan dengan indikator persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan rumah tangga, persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan usaha, dan persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan non rumah tangga non usaha. 

 Hasil pengukuran dari persentase persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 100 % dengan target 100 % sehingga 

pencapaian indikator tersebut adalah 100 %. Sedangkan pengukuran persentase persentase 

pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha sebesar 100 % dengan 

target 100 % sehingga tingkat capaian dari indikator tersebut adalah 100 %. 

 Selain kedua indikator tersebut sasaran meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber 

data (respondent engagement) ditunjukkan dengan tercapainya indikator persentase pemasukan 

dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha sebesar 100% 

dari target yang ditetapkan 100%. 

 
Masalah/kendala yang dihadapi 

1) Keterlambatan pemasukan dokumen terutama untuk survey yang berhubungan dengan 

Perusahaan Berbadan Hukum 

2) Response rate yang rendah, khususnya untuk Survei yang berhubungan dengan Perusahaan 

Berbadan Hukum 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1) Dalam rangka mengatasi response rate yang lamban khususnya untuk kegiatan statistik 

usaha/perusahaan, BPS Kota Pagar Alammelakukan revisit (kunjungan berulang) dan 

pendekatan intensif kepada pihak perusahaan 

2) Melakukan rekonsiliasi PDRB secara intensif dalam rangka angka BPS Kota dengan BPS 

Provinsi, baik melalui email maupun media komunikasi lainnya. 
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Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik 

  
 BPS Kota Pagar Alam selaku instansi yang bertugas mengumpulkan data, baik secara 

sensus maupun survei, wajib menyebarluaskan hasil kegiatan tersebut kepada 

masyarakat.Adapun pintu gerbang penyebarluasan hasil kegiatan BPS Kota Pagar Alam melalui 

unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST).Pengguna data dapat memperoleh data baik dalam 

bentuk hardcopy maupun softcopy.Layanan terhadap pengguna data tersebut diukur dengan 

menggunakan Survei Kebutuhan Data, dan Survei Kepuasan Konsumen untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS. 

 

Tabel 10.Tingkat Pencapaian Peningkatan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistik 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

     100 99,17 99.5 

 

Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user 

engagement) 

 
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui 

website BPS bergerak fluktatif. Perkembangan pengunjung website dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini: 

Grafik 2. Data visitor website BPS Kota Pagar Alam Tahun 2018 
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 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa, jumlah pengunjung terbanyak berada pada bulan 

November yaitu sebanyak 906 pengunjung. Hal tersebut dimungkinkan banyaknya user yang 

berasal dari instansi dan lembaga yang membutuhkan data untuk pembuatan laporan akhir tahun. 

Sebaliknya pengunjung website terendah berada pada bulan Juni yaitu sebanyak  309  

pengunjung. Hal tersebut diakibatkan oleh belum banyak publikasi up-to-date yang di upload. 

 

Permasalahan/kendali yang dihadapi 

1) Panjangnya rentang waktu antara bulan dokumen dengan bulan penyajian data, hal ini 

menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up todate untuk 

digunakan; 

2) Dengan adanya undang-undang keterbukaan Informasi Publik masyarakat menginginkan 

semua informasi harus bebas dan gratis. Sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden 

No. 54 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Instansi BPS. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1) Berusaha untuk mempercepat penerbitan publikasi sehingga timeliness dari data dan 

informasi yang dihasilkan BPS tidak terlalu lama; 

2) Melakukan penjelasan atau sosialisasi tentang PP No. 54 Tahun 2009, juga memperbaharui 

peraturan tersebut untuk menetapkan beberapa produk BPS yang tidak dipungut biaya 

sehingga masyarakat dapat memperoleh secara gratis. 

 
 
Tujuan 3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

  
 Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang mewajibkan mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS  

 Kemampuan teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga 

beberapa indikator untuk mengukur meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia 

BPS dipilih untuk menunjukkan tingkat pencapaian memperbaiki SDM. 

 

 
Permasalahan/kendala yang dihadapi 

Keterbatasan kuantitas dan mutu sumber daya manusia yang profesional, serta menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi yang 

sangat cepat. Untuk itu upaya nyata telah dilaksanakan antara lain: mengikutsertakan staf 

pada pelatihan bidang statistik, komputasi, dan administrasi. 

 

Strategi mengatasi masalah/kendala  

Untuk meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan secara mandiri oleh pegawai, dimana pada 

Tahun 2018 ada 1 orang pegawai yang meningkatkan pendidikan, dan 1 (satu) orang pegawai 

mengambil DIV di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Jakarta. 

 

Sasaran 3.2 

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS  

 Upayameningkatkanpelaksanaankegiatanpemerintahanyanglebihberdayaguna,berhasil 

guna,bersihdanbertanggungjawab,makadisusunlaporankinerjaguna memantau BPS Kota Pagar 

Alam sebagai instansi pemerintahdalampencapaianvisi,misidantujuanpenyelenggaraan 

kegiatanstatistik. Pengawasan dan akuntabiltas kinerja aparatur BPS menjadi tolak ukur dalam 

keberhasilan pencapain kinerja yang baik. 

Tabel 11. Tingkat Pencapaian Meningkatnya Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja 

Aparatur BPS 

 

Indikator Kinerja 
Target 
2018 

Realisasi 
2018 

 

 Rata-rata Tingkat Capaian 2017 

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

62 56.76 53,84 
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3.4. Kegiatan Prioritas BPS Kota Pagar Alam 2018 

 Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS 

Kota Pagar Alam dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Sejalan dalam 

mendukung strategi dan arah kebijakan BPS, selama lima tahun ke depan BPS Kota Pagar Alam 

perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara 

menyeluruh. 

 Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan 

pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir 

dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 – 2019. 

 Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu 

pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, maka BPS Kota Pagar Alammenetapkan arah 

kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. 

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas 

data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang 

berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatnya publikasi/Laporan survei yang mencantumkan ukuran kualitas: 

 Laporan Survei Pertanian Antar Sensus 2018, 

 Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Pagar Alam Menurut Lapangan 

Usaha 2013-2017 

 Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Pagar Alam Menurut 

Pengeluaran 2013-2017 

 Statistik Daerah Kota Pagar Alam 2018 

 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam 2018 

 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam 2018 

 Laporan Potensi Desa (PODES) 2018 

 Daerah Dalam Angka 2018 

 Kecamatan Dalam Angka 2018 
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b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan 

informasi statistik, 

2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data 

(respondent engagement)”, ditetapkan arah kebijakan ”Peningkatan response rate”, dengan 

strategi sebagai berikut:  

a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data melalui Focus Grup Discussion          

b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS melalui Expose Data 2018 

3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data 

(user engagement)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas 

penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, dengan strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 

b. Meningkatkan customer relationship management, 

c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik melalui Fanpage Facebook BPS Kota 

Pagar Alam dan selalu memperbarui website pagar alam sehingga pada tahun 2018 

BPS Pagar alam berhasil meraih Website terbaik ke tiga se Sumatera Selatan 

4. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia 

BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen 

SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait 

dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: 

a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang 

terintegrasi dan komprehensif, 

b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk 

meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, 

c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru. 

5. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja 

aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem 

Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan 

yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem 

Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: 



 

41 
 

a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan 

penyimpangan penggunaan anggaran, 

b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 

 Adapun rekapitulasi arah kebijakan dan strategi BPS Kota Pagar Alam untuk mencapai 

sasaran-sasaran strategis BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

3.5 Upaya Efesiensi di BPS Kota Pagar Alam 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPS Kota Pagar Alam sangat terbatas. Dengan 

jumlah personel KSK sebanyak 4 sedangkan Total jumlah kecamatan dari Kota Pagar Alam ada 

5 Kecamatan .Oleh karena itu BPS Kota Pagar Alam melakukan upaya untuk efesiensi, agar 

tujuan visi dan misi BPS dapat terwujud, diantaranya dengan melibatkan kasi/staf/mitra untuk 

merangkap jabatan sebagai KSK di kecamatan yang masih kosong. 

3.6 Realisasi AnggaranTahun 2018 

Realisasi Anggaran Menurut Kewenangan 

  
Realisasi penyerapan anggaran BPS Kota Pagr Alamsampai dengan Desember 2018 

mencapai 94,91 persen atau sebesar Rp, 3.090.593.668- dari total pagu anggaran sebesar                     

Rp 3.256.436.000 

 

Realisasi Anggaran menurut Program 

 Penyerapan anggaran BPS Kota Pagar Alam untuk DMPTL adalah sebesar 96% yakni 

sebesar Rp 2.425.184.851,- dari total pagu anggaran DMPTL Rp.2.534.041.000,-; untuk program 

PSPA penyerapan anggarannya sebesar Rp.0,- . Sedangkan untuk program PPIS anggaran yang 

diserap sebesar Rp.665.408.817,- dari total pagu anggaran PPIS sebesar Rp. 722.395.000,- atau 

sebesar 92,11%. 
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Tabel 12.  

Penyerapan Anggaran BPS Kota Pagar Alam Dirinci Menurut Program 

No Program Pagu (Rp) Realisasi 2018 Penyerapan 

Anggaran 

(1) (2) (3)   

 

1. 

 

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS (DMPTL) 

 

2.534.041.000,- 

 

2.425.184.851,- 96 % 

 

2. 

 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur BPS (PSPA) 

 

,- 

 

,-  

 

3. 

 

Penyediaan dan Pelayanan 
Informasi Statistik (PPIS) 

 

722.395.000,-          

 

665.408.817,-          
92,11 % 

JUMLAH 

 

3.256.436.000,- 

 

3.090.593.668 94,91 % 
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4.1. Tinjauan Umum 

Akuntabilitas kinerja BPS Kota Pagar Alammerupakan perwujudan kewajiban BPS Kota 

Pagar Alamuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi 

BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telahditetapkan dalam APBN yang dituangkan 

ke dalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2014, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Pagar Alamdituangkan dalam Rencana Strategis 

tahun 2015-2019, yang terdiri dari 6 (enam) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program.  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pusat Statistik Kota Pagar 

Alammenunjukkan keberhasilan.Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai 

acuan tingkat keberhasilan.Enam sasaran strategis yang telah ditetapkan mempunyai tingkat 

pencapaian indikatornya secara rata-rata sebesar 100 persen.Dalam hal ini perlu dilakukan 

upaya-upaya strategis untuk meningkatkan pemasukan dokumen perusahaan, demikian pula   

aspek kualitas data masih harus ditingkatkan. 

 

4.2. Permasalahan & Kendala Utama 

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan, tetapi masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih 

menyempurnakannya.Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan 

tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang 

bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi 

geografis.Selain itu juga masih terdapat kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan 

kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, dan tingkat 

pendidikan petugas lapangan yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beberapa masalah 

atau kendala yang dijumpai dalam melaksanakan kegiatan statistic meliputi: 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 
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a)   Cakupan survei yang luas 

Pada beberapa survei BPS rincian pertanyaan yang diajukan terlalu banyak, bahkan 

dalam satu kegiatan terdapat beberapa kuesioner (misalnya Susenas semester 2 terdapat 

dokumen Kor, modul konsumsi, dan MSBP.).Karena wawancara membutuhkan waktu yang 

lama menyebabkan responden lelah sehingga jawaban yang disampaikan tidak akurat. 

c)   Kejenuhan responden 

Pada kegiatan survey yang sifatnya panel, seperti Sakernas Semesteran dan Susenas 

Panel, dengan sampel yang sama didatangi berulang kali menyebabkan kejenuhan 

responden. 

d)  Kurangnya respon dari responden perusahaan 

Kesulitan untuk memperoleh data khususnya pada survei dengan responden perusahaan 

seperti survei industri, dan konstruksi berdampak langsung antara lain terhadap perolehan 

data dari lapangan yaitu terlambatnya pemasukan data dari lapangan. Dan adanya 

perusahaan yang non respon, karena datanya ada di kantor pusat yang berada di 

kabupaten/propinsi lain. 

e) Keterbatasan sumber daya yang berkualitas 

Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, khususnya di tingkat kecamatan, dan sulitnya 

mendapatkan tenaga mitra statistik berkualitas berakibat pada masih relatif rendahnya 

kualitas data yang dihasilkan.Keterbatasan tenaga berkualitas untuk menangani pekerjaan 

administrasi menyebabkan kurang tertibnya administrasi dan pelaporan kegiatan. 

f)Keterbatasan penyajian data 

Di era reformasi saat ini kebutuhan masyarakat terhadap data statistik semakin 

besar.Cakupan data yang dibutuhkan konsumen juga semakin luas.Namun, dengan cakupan 

sampel yang terbatas menyebabkan data statistik BPS yang bisa disajikan sampai level 

administrasi kabupaten/kota.Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya jumlah publikasi yang 

diterbitkan oleh BPS Kota Pagr Alam. 
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4.3. Saran dan Tindak Lanjut 

Saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Pusat Statistik Kota Pagr 

Alamantara lain: 

a.  Meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf 

diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan 

tugas pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2 guna pencapaian 

peningkatan mutu. 

b.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada baik untuk kegiatan teknis 

maupun administrasi. 

c.  Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggraan 

kegiatan statistik, khusunya dalam upaya peningkatan penyediaan data statistik wilayah kecil 

dan spesifik daerah. 
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Kepala Seksi 
Integrasi Pengolahan dan 

diseminasi 
 

Albert Grimaldy. ST 
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Hairul, SE 
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5. KSK Pagar Alam Utara : Hardiyansah 
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Nip 19920404 201410 1 001 



 

 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS KOTA PAGAR ALAM 

TAHUN 2018 

Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

 

Sasaran Strategis Indikator Output Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

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

1. Peningkatan kualitas data 
statistik 

1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas data BPS 

90 83.33 92.6% 

1.1. Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas data 
BPS 

1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

90 83.33 92.6% 

 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan 

data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan 

utama 

96 

 

83.33 92.6% 

 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 100 100 100% 

 1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 15 11 73,3% 

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan 
dengan sumber data (respondent 
engagement) 

1.2.a. Persentase pemasukan (response rate) survei 

dengan pendekatan rumah tangga) 

98.9 97.84 98.9 % 

 1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan usaha 

100 94.5 94.5 % 



 

 

Sasaran Strategis Indikator Output Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

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

 1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan non rumah tangga non 

usaha 

100 100 100 % 

2. Peningkatan pelayanan prima 
hasil kegiatan statistik 

 

2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap 

pelayanan data BPS 

100 97.17 99.17% 

 
2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik melalui website BPS 

6000 5906 98.4 % 

 
2.1.c. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses 

data BPS 

98 97,78 99,7 % 

 
2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas 

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 

95 93,68 98,6% 

3. Peningkatan birokrasi yang 
akuntabel 

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 62 56,97 91,8 % 

3.1 Meningkatnya kualitas 

manajemen sumber daya 

manusia BPS 

3.1.a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan 

fungsional tertentu 

5 2 40 % 

3.2 Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS 

3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal    

Diploma IV atau Strata I 50 25 50 % 

 

  



 

 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KOTA PAGAR ALAM 

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2018 

 

No. Unit Organisasi 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1/DIV DIII SLTA SLTP SD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Kepala Kantor - 1 - - - - - 1 

2 Subbagian Tata Usaha - - 1 1 1 - - 3 

3 Seksi Statistik Sosial - - 2 - - - - 2 

4 Seksi Statistik Produksi - - 1 - - - - 1 

5 Seksi Statistik Distribusi - - 1 - - - - 1 

6 Seksi Neraca Wilayah dan 

Analisis  

- 
1 

1 - - - - 2 

7 Seksi IPDS - - 2 - - - - 2 

8 Koordinator Statistik Kecamatan - - - - 4 - - 4 

 

 

 



 

 

PENCETAKAN PUBLIKASI BPS KOTA PAGAR ALAM 

TAHUN 2018 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beberapa foto kegiatan BPS Kota Pagar Alam selama tahun 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 1. Pelaksanan Lapangan Sutas 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Pendataan PODES 2018 

 

   
 

 
Foto 3. Pendataan PMTB 2018 



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto 4. Acara Pembukaan FGD 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Foto Bersama Acara  Pembukaan 

Expose Data 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Penyerahan Penghargaan 
website terbaik ke 3 se-Sumatera Selatan 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENSTRA BPS KOTA PAGAR ALAM 

TAHUN 2015-2019 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

Kementrian/Lembaga: Badan Pusat Statistik 
               7,560.67  

     

7,957.41  

     

7,594.52  

     

6,205.84  

     

6,841.52    

  

SS.1. Meningkatnya kepercayaan 

pengguna terhadap kualitas data 

BPS 

                    

1. 

Subbagian 

Tata 

Usaha 

    

1.1. Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan kualitas 

data BPS 

100% 100% 100% 100% 100%           

2. Seksi 

Statistik 

Sosial 

    

1.2. Persentase konsumen yang 

selalu menjadikan data dan 

informasi statisik BPS sebagai 

rujukan utama 

85% 85% 90% 90% 95%           

3. Seksi 

Statistik 

Produksi 

    

1.3. Persentase pemutakhiran 

data MFD dan MBS 
100% 100% 100% 100% 100%           

4. Seksi 

Statistik 

Distribusi 

    

1.4. Jumlah release data yang 

tepat waktu 
0 0 0 0 0           

    

1.5. Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit tepat waktu 
65 65 65 65 65           

5. Seksi 

Statistik 

Neraca 

Wilayah 

dan 

Analisis 

Statistik 

  

SS.2. Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan sumber data 

(Respondent Engagement) 

                    

    2.1. Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) survei 

100% 100% 100% 100% 100%           



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

dengan pendekatan rumah 

tangga 

    

2.2. Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan usaha 

95% 100% 100% 100% 100%           

6. Seksi 

IPDS 

    

2.3. Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan non rumah 

tangga dan non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

  

SS.3. Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan pengguna data 

(User Engagement) 

                    

  

    

3.1. Persentase kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan 

data BPS 

85% 90% 90% 95% 95%           

  

    

3.2. Jumlah pengunjung eksternal 

yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website 

BPS 

3000 3500 4000 4500 5000           

  

    

3.3. Persentase konsumen yang 

puas terhadap akses data BPS 
85% 90% 90% 95% 95%           

  

    

3.4. Persentase pengguna 

layanan yang merasa puas 

terhadap pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

85% 90% 90% 95% 95%           

  

  

SS.4. Meningkatnya kualitas 

manajemen sumber daya manusia 

BPS 

                    

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

4.1. Persentase pegawai yang 

menduduki jabatan fungsional 

tertentu 

0% 0% 0% 0% 0%           

  

    

4.2. Persentase pegawai yang 

berpendidikan minimal Diploma I 

atau strata 1 

50% 50% 55% 55% 60%           

  

  

SS.5. Meningkatnya pengawasan 

dan akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS 

                    

  

    

5.1. Jumlah laporan dukungan 

manajemen 
70 70 70 70 70           

  

    

5.2. Persentase rekomendasi 

Inspektorat yang telah selesai 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

5.3. Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 
55 57 60 65 70           

  

    

5.4. Persentase pembayaran 

upah dan gaji yang tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

5.5. Persentase sarana dan 

prasana TIK dalam kondisi baik 
75% 85% 90% 100% 100%           

  

    

5.6. Persentase sarana dan 

prasarana lainnya dalam kondisi 

baik 

75% 80% 80% 80% 80%           

  

                            

PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik 
          979.152.000 

1.163.879

.000 

     

3,350.62  

     

2,396.66  

     

2,932.83    



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

  

Meningkatnya kepercayaan 

pengguna terhadap kualitas data 

BPS 

                    

  

    

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan kualitas 

data BPS 

85% 85% 90% 90% 95%           

1. Seksi 

Statistik 

Sosial 

    

Persentase konsumen yang 

selalu menjadikan data dan 

informasi statistik BPS sebagai 

rujukan utama 

85% 90% 90% 95% 95%           

2. Seksi 

Statistik 

Produksi 

  

Menyediakan data statistik yang 

berkualitas 
                    

3. Seksi 

Statistik 

Distribusi 

    

Persentase pemutakhiran data 

MFD dan MBS 
100% 100% 100% 100% 100%           

    

Jumlah release data yang tepat 

waktu 
0 0 0 0 0           

4. Seksi 

Statistik 

Neraca 

Wilayah 

dan 

Analisis 

Statistik 

    

Jumlah publikasi/laporan yang 

terbit tepat waktu 
61 61 61 61 61           

    

Jumlah publikasi/laporan yang 

memiliki ISSN/ISBN 
61 61 61 61 61           

  

Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan sumber data (Respondent 

Engagement) 

                    

5. Seksi 

IPDS 

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) surve dengan 

pendekatan usaha 

95% 100% 100% 100% 100%           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) surve dengan 

pendekatan non rumah tangga 

non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

  

Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan pengguna data (User 

Engagement) 

                    

  

    

Persentase kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan data BPS 
85% 90% 90% 95% 95%           

  

    

Jumlah pengunjung eksternal 

yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website 

BPS  

5,000 6,000 6,000 7,000 8,000           

  

  

Meningkatnya kemudahan akses 

terhadap data dan informasi statistik 

BPS 

                    

  

    

Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS 
85% 90% 90% 95% 95%           

  

                            

KEGIATAN 2895: Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik BPS kabupaten Muara Enim 
               3,717.08  

     

1,858.63  

     

1,432.58  

         

714.51  

         

722.77    

  

Jumlah publikasi/laporan 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan  
1 1 1 1 1            70.26  

         

117.43  

         

116.80  

         

107.26  

           

97.49  

  

    

Jumlah publikasi/laporan 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan yang terbit tepat 

waktu 

1 1 1 1 1           

  

    Jumlah publikasi/laporan 

Kependudukan dan 

1 1 1 1 1           
  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

Ketenagakerjaan yang memiliki 

ISSN/ISBN 

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan dengan 

pendekatan rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan dengan 

pendekatan usaha 

88% 89% 90% 91% 92%           

    

Jumah Press Release Statistik 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan yang terbit tepat 

waktu 

2 2 2 2 2           

  

Jumlah publikasi/laporan Sensus 

Penduduk 
      0 0       

                    

-  

                    

-  

    

Jumlah publikasi/laporan Sensus 

Penduduk yang terbit tepat waktu 
      0 0           

  

Jumlah publikasi/laporan Survei 

Penduduk Antar Sensus 
0 0                253.41          

  

    

Jumlah publikasi/laporan Survei 

Penduduk Antar Sensus yang 

terbit tepat waktu 

0 0                 

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Penduduk 

Antar Sensus  

100%                   

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Kesejahteraan Rakyat 
1 1 1 1 1          176.01  

         

174.27  

         

186.92  

         

195.54  

         

200.18  

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Kesejaheraan Rakyat yang terbit 

tepat waktu 

1 1 1 1 1           

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Kesejahteraan Rakyat yang 

memiliki ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Kesejahteraan Rakyat dengan 

pendekatan rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Ketahanan Sosial 
1 1 1 1 1 

              

4.38  

              

6.42  

              

6.67  

              

5.95  

              

4.69  

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Ketahanan Sosial yang terbit 

tepat waktu 

1 1 1 1 1           

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Ketahanan Sosial yang memiliki 

ISSN/ISBN 

0 1 1 1 1           

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Ketahanan Sosial dengan 

pendekatan rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Ketahanan Sosial dengan 

pendekatan non rumah tangga 

dan non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

 

  

Jumah Press Release Statistik 

Ketahanan Sosial yang tepat 

waktu 

0 0 0 0 0           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

  

Jumlah publikasi/laporan Pendataan 

Potensi Desa 
    0 0       

                    

-  

                    

-  
  

  

    

Jumlah publikasi/laporan 

Pendataan Potensi Desa yang 

terbit tepat waktu 

    0 0             

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Pendataan 

Potensi Desa 

      100%             

  

  

Basis Data Terpadu Program 

Perlindungan Sosial 
1              2,817.61          

  

    

Persentase basis data terpadu 

program perlindungan sosial 

yang selesai tepat waktu 

100%                   

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan  

1 1 1 1 1            95.10  
           

98.85  

         

109.09  

         

111.04  

         

113.65  
  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan yang terbit tepat 

waktu 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan yang memiliki 

ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan dengan 

pendekatan rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan dengan 

pendekatan usaha 

0 0 0 0 0           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan dengan 

pendekatan non rumah tangga 

non usaha 

99% 99% 99% 99% 99%           

  

    

Jumah Press Release Statistik 

Statistik Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan 

yang tepat waktu 

0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan 

1 1 1 1 1               

5.52  

              

7.09  

              

7.22  

              

7.33  

              

7.43  
  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan yang terbit tepat 

waktu 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan yang memiliki 

ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan dengan pendekatan 

rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan dengan pendekatan 

usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Statistik 

Statistik Peternakan, Perikanan, 

dan Kehutanan yang tepat waktu 

0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Industri, Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan Konstruksi 

1 1 1 1 1            27.94  
           

29.81  

           

32.56  

           

33.75  

           

34.64  
  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Industri, Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi yang terbit tepat waktu 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Industri, Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi  yang memiliki 

ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Industri, 

Pertambangan dan Penggalian, 

Energi, dan Konstruksi dengan 

pendekatan usaha 

97% 98% 98% 99% 99%           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumah Press Release Statistik 

Industri, Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi yang tepat waktu 

0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Distribusi 
1 1 1 1 1 

              

9.74  

           

11.58  

           

12.06  

           

12.55  

           

13.06    

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Distribusi yang terbit tepat waktu 
1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Distribusi yang memiliki 

ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Distribusi dengan pendekatan 

usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Distribusi dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Statistik 

Distribusi yang tepat waktu 
0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Sensus 

Ekonomi 2017 
  1 1                62.72  

     

1,198.74  

         

735.78  

              

3.84  
  

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Sensus Ekonomi 

2017 

  100% 100%               

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Harga 
1 1 1 1 1            35.60  

           

39.03  

           

41.47  

           

44.07  

           

46.82    



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Harga yang terbit tepat waktu 
1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Harga yang memiliki ISSN/ISBN 
1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Harga 

dengan pendekatan rumah 

tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Hargai dengan pendekatan 

usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Statistik 

Harga yang tepat waktu 
0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Survei 

Harga Biaya Hidup 
    0       

                    

-  

                    

-  

                    

-  
  

  

    

Jumlah publikasi/laporan Survey 

Harga Biaya Hidup yang terbit 

tepat waktu 

    0               

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Survey Biaya 

Hidup 

    0%               

  

  

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Keuangan, TI, dan Pariwisata 
1 1 1 1 1            16.29  18.08  19.14  19.43  20.62  

  

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Keuangan, TI, dan Pariwisata 

yang terbit tepat waktu 

1 1 1 1 1           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah publikasi/laporan Statistik 

Keuangan, TI, dan Pariwisata 

yang memiliki ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Keuangan, 

TI, dan Pariwisata dengan 

pendekatan usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Keuangan, TI, dan Pariwisata 

dengan pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Statistik 

Keuangan, TI, dan Pariwisata 

yang tepat waktu 

0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Produksi 
2 2 2 2 2 

           19.50  

           

21.95  

           

23.15  

           

23.58  

           

24.98    

    

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Produksi yang terbit tepat waktu 
2 2 2 2 2           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Produksi yang memiliki 

ISSN/ISBN 

2 2 2 2 2           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Neraca Produksi 

dengan pendekatan usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Neraca 

Produksi  yang tepat waktu 
0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Pengeluaran 
2 2 2 2 2 

           20.00  

           

23.04  

           

24.14  

           

25.28  

           

26.48    



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Pengeluaran yang terbit tepat 

waktu 

2 2 2 2 2           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Neraca 

Pengeluaran yang memiliki 

ISSN/ISBN 

2 2 2 2 2           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Neraca 

Pengeluaran dengan pendekatan 

rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) Neraca 

Pengeluaran dengan pendekatan 

usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei Statistik 

Pengeluaran dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumah Press Release Neraca 

Pengeluaran  yang tepat waktu 
0 0 0 0 0           

  

  

Jumlah publikasi/laporan Analisis 

dan Pengembangan Statistik 
4 4 4 4 4 

         103.00  

         

112.34  

         

117.58  

         

124.89  

         

132.73    

    

Jumlah publikasi/laporan Analisis 

dan Pengembangan Statistik 

yang terbit tepat waktu 

4 4 4 4 4           

  

    

Jumlah publikasi/laporan Analisis 

dan Pengembangan Statistik 

yang memiliki ISSN/ISBN 

4 4 4 4 4           

  



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) survei Analisis 

dan Pengembangan Statistik 

dengan pendekatan rumah 

tangga 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Jumlah pemasukan dokumen 

(response rate) Survei Analisis 

dan Pengembangan Statistik 

dengan pendekatan usaha 

0 0 0 0 0           

  

    

Jumah Press Release Analisis 

dan Pengembangan Statistik  

yang tepat waktu 

0 0 0 0 0           

  

                            

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 
          

1.696.579.0

00  

2.168.603

.000  

 2.500.00

0.000 

 2.800.00

0.000 

3.000.000

.000    

  

Peningkatan birokrasi yang 

akuntabel 
                    

  

    

Hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 
60 62 65 67 70           

  

  

Meningkatnya kualitas manajemen 

Sumber Daya Manusia BPS 
                    

  

    

Persentase pegawai yang 

menduduki jabatan fungsional 

tertentu 

10%                   

  

    

Persentase pegawai yang 

berpendidikan minimal Diploma 

IV atau Strata I 

48%                   

  

                            



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

KEGIATAN 2886: Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 
          

1.696.579.0

00  

2.168.603

.000  

2.500.000

.000 

2.800.000

.000 

3.000.000

.000    

  Layanan Perkantoran                       

    

Jumlah laporan dukungan 

manajemen 
99 99 99 99 99           

  

    

Persentase pembayaran upah 

dan gaji yang tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase sarana dan 

prasarana TIK dalam kondisi baik 
75% 100% 100% 100% 100%           

  

    

Persentase sarana dan 

prasarana lainnya dalam kondisi 

baik 

72% 80% 80% 80% 80%           

  

                            

PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur  
          

 187.504.00

0 

 694.080.

000 

850.000.0

00  

 900.000.

000 

 950.000.

000   

  

Meningkatnya pengguna layanan 

yang puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS 

                    

  

    

Persentase pengguna layanan 

yang merasa puas terhadap 

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

85% 90% 90% 95% 95%           

  

    

Persentase pengadaan sarana 

dan prasarana aparatur yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

                            



 

 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) UNIT 

ORGANIS

ASI 2015 2017 2018 2018 2019 2015 2017 2018 2018 2019 

KEGAIATAN 2891: Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur  Negara BPS Provinsi 
          

 187.504.00

0 

694.080.0

00 

                    

-  

                  

-  

                    

-    

  

Jumlah pengadaan kendaraan 

bermotor 
          

                    

-  
        

  

    

Persentase pengadaan 

kendaraan bermotor yang 

diselesaikan  

0% 0% 0% 0% 0%           

  

  

Jumlah pengadaan perangkat 

pengolah data dan komunikasi 
                     31.50  

         

248.00  
      

  

    

Persentase pengadaan 

perangkat pengolah data dan 

komunikasi yang diselesaikan 

100% 100% 0% 0% 0%           

  

  

Jumlah pengadaan kebutuhan 

peralatan dan fasilitas 
          100% 100%       

  

    

Persentase pengadaan peralatan 

dan fasilitas yang diselesaikan 
100% 100% 0% 0% 0%           

  

  

Jumlah pengadaan kebutuhan 

gedung dan bangunan yang 

memadai 

          0 0       

  

    

Persentase pengadaan tanah 

dan pengadaan, rehabilitasi, 

revitalisasi, dan pembangunan 

gedung/bangunan yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100%           

  

 

 


