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KATA PENGANTAR 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros ini dibuat berdasarkan 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas korupsi, kotusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip 

clean goverment dan good governance. 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang lebih berdaya 

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

akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten maros untuk mengetahui kemampuan 

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

pekerjaan bidang statistik. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Maros ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi secara cepat dan tepat mengenai pelaksanaan pengelotaan 

keuangan negara yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah pada setiap tingkatan 

organisasi. Informasi yang ditargetkan mencakup: 

1. Perencanaan kinerja yang berisi rencana strategis 2020-2024 dan Penetapan kinerja 

tahun 2021 

2. Akuntabilitas kinerja berisi capaian kinerja tahun 2021, merupakan tahun pertama 

Rencana Strategis 2020-2024, kegiatan prioritas, efisiensi anggaran, serta realisasi 

anggaran tahun 2021. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan 

laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa 

datang sangat kami harapkan 

Maros, 25  Pebruari 2022  

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

KABUPATEN MAROS 
 
 
 
MARWANTO, S.Si.M.Si 
NIP. 19640201 198603 1 005 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

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

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

beberapa metode yaitu: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta 

mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat 

baik  kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun 

perorangan. 

Visi BPS Kabupaten Maros : 

“Penyelenggara Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” 

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

 

Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 4 pernyataan misi, yakni: 

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

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

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

Nasional; 

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

dan amanah. 

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Maros untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi 

BPS Kabupaten Maros pada tahun 2020-2024 adalah: 

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.  

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

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.  

4. Penguatan  tata kelola  kelembagaan dan reformasi birokrasi. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, upaya meraihnya dengan menetapkan 

sasaran sebagai berikut  : 

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik 

yang berkualitas. Dengan indikator sasaran: 

a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 
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monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanaln prima 

dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/, dengan indikator 

sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK 

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, 

dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN, dengan indikator sasaran: 

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

b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai 

standar 

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan 

dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam 

kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran: 

a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat   

b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah 

ditetapkan, maka pada tahun 2021 BPS Kabupaten Maros menetapkan 2 (dua) program yaitu: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 

(DMPTTL) 

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 

Penyetenggaraan program-program tersebut dibiayai dari APBN yang dituangkan 

kedalam DIPA Tahun 2021 Bagian Anggaran 054, dengan pagu DIPA setetah revisi ke-7 

tanggal 29 Desember 2021 dikarenakan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan 

pada data base RKA-K/L DIPA, sebesar Rp 5.465.611,000,- dengan realisasi penggunaannya 

sebesar Rp 5. 271.705.572,- atau mencapai 96,45 persen. Jumlah anggaran tersebut berasal 

dari DIPA BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor:DIPA-054.01.2..428842/2021 tanggal 

29 Desember 2021. 
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Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 meliputi: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). 

Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.203.419,000,- yang meliputi 

pembayaran gaji dan tunjangan, penyetenggaraan operasional dan pemeliharaan 

perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 4.093.294.543,- atau 97,38 persen. 

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

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi  (PPIS) terdiri dari  1 (satu) kegiatan 

dengan 20 (dua puluh) komponen dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.262.192.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp 1.183.221.239,00 atau 93,74 persen. 

 

Komponen tersebut adalah: 

1. Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) 
2. Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik 
3. Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran 
4. Publikasi/Laporan Neraca Produksi 
5. Dokumen Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei 
6. Sistem Informasi/Aplikasi Yang Dibuat/Dikembangkan/Dipelihara 
7. Publikasi/LaporanStatistik Distribusi yang Terbit Tepat Waktu 
8. Publikasi/Laporan Statistik Harga 
9. Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi 

dan Konstruksi 
10. Publikasi/Laporan Sakernas 
11. Publikasi/Laporan Sensus Penduduk 
12. Publikasi/Laporan Susenas 
13. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 
14. Publikasi/Laporan Pendataan Podes 
15. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 

Yang terbit Tepat Waktu 
16. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang 

Terbit Tepat Waktu 
17. Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan 
18. Publikasi/Laporan Sensus Pertanian 
19. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan 
20. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka 

Sampel Area 

Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program yang telah dicanangkan 

pada tahun 2021 adalah: 

1.  Refocussing Anggaran 

2.  Pandemi Covid-19 

3.  SDM/petugas tapangan (mitra  statistik) yang masih kurang menguasai konsep/definisi; 
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4.  Responden terutama responden perusahaan yang agak sulit untuk memberikan data 

dengan benar dan obyektif; 

5.  Jadwal kegiatan yang sangat padat serta adanya himbauan dari pemerintah untuk 

penghematan anggaran perjalanan dinas. 

Kendala yang dihadapi dalam   melaksanakan program-program BPS Kabupaten 

Maros tersebut mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan 

teknis dan penyerapan anggaran, yang secara umum disebabkan oleh: 

a. Teknis 

Responsibilitas masyarakat terhadap  kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif 

masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. Sedangkan  untuk responden 

rumah tangga sulit untuk ditemui karena pandemic covid-19 

b. Anggaran 

Kurang tepatnya perencanaan anggaran yang menyebabkan adanya revisirevisi guna 

ketepatan penggunaan akun agar sesuai dengan BAS. Adanya instruksi untuk 

penghematan anggaran (optimatisasi)/Refucussing Anggaran serta instruksi untuk 

penghematan perjalanan dinas 

c. Pandemi Covid-19 

Sejak Maret 2020 – Desember 2021 terjadi Pandemi covid-19 yang mengakibatkan 

perubahan terhadap penyesuaian anggaran maupun proses bisnis kegiatan statistik.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

4.1 1.1. LATAR BELAKANG 

Tata kepemerintahan yang baik  merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata 

kepemerintahan yang baik  (good governance) dapat dilakukan  apabila terjadi 

keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat 

dengan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas. 

Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang 

memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). 

Subtansi dari Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasi 

nya dengan orientasi kepada hasil  (result oriented). Proses penyelarasan  ini dilakukan  

metatui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana 

Kinerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan 

Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. 

BPS Kabupaten Maros merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang 

bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan perstatistikan, maka disusun Rencana kegiatan 

perstatistikan selama  5 tahun kedepan yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) 

BPS Kabupaten Maros 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang 

dilakukan BPS Kabupaten Maros selaras arah dan tujuan. Tahun 2021 merupakan tahun 

kedua pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, Rencana kegiatan di tahun 2021 terangkum 

dalam Form Rencana Aksi Daerah Tahun 2021. Sedangkan target kinerja tahun 2021 

tertuang dalam   Perjanjian Kinerja (PK) 2021. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, 

tahun ini ada kegiatan besar yaitu lanjutan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020). 

Beberapa survei yang dilaksanakan tahun 2021 diantaranya Survei Sosial  Ekonomi 

Nasional  (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Pemutakhiran 

Data Perkembangan Desa, Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan, GK ST2023, 

Survei Perusahaan Kehutanan, Survei Konstruksi, Survei Industri Besar, Sedang, Mikro dan 

Kecil, Survei Statistik Harga Produsen, Survei Bidang Jasa Pariwisata, , dan sebagainya. 

Jadwal penerbitan publikasi terangkum dalam Advance Release Calender (ARC) 2021 yang 

tersaji di website BPS Kabupaten Maros. 
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Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kabupaten Maros menyusun 

dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk 

mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-

target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. 

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Maros 2021 merupakan wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Maros sebagai 

penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS 

sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja 

BPS 2021 tertuang hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Maros sepanjang tahun 2021. 

Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja 

yang lebih optimal di tahun mendatang. 

 

4.2 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.2.1 Maksud 

Laporan kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021 disusun sebagai tindak 

lanjut Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 29  tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan 

oleh  entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas 

kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Maros kepada Kepala BPS RI atas 

pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai 

sasaran/target yang telah ditetapkan. 

1.2.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 

adalah: 

a. Mempertanggungjawabkan kinerja BPS Kabupaten Maros sebagai 

penyelenggara negara dan satuan kerja dibawah entitas Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (good 

governance) yang ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. 
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b. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih optimal 

c. Mendapatkan informasi terkait hal-hal apa saja yang menjadi konstribusi 

sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai atau bahkan 

melebihi target, dan juga untuk mengetahui berbagai permasalahan dan 

kendala yang mengakibatkan ketidaktercapaian target disepanjang tahun 2021 

4.3  

4.4 1.3. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BPS merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 tahun 

1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistic dasar.Peraturan Presiden Nomor 86 

tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 

2020 pada tanggal 17 desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 

Provinsi dan Badan Statistik Kabupaten/Kota yang baru, dengan tujuan untuk menindaklanjuti 

kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif 

dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020, maka 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros adalah : 

1.3.1. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten/Kota, Bab III Bagian Kesatu pasal 10 disebutkan bahwa: 

BPS Kabupaten Maros mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik 

dasar di Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

1.3.2. Fungsi 

Sebagaimna tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat 

Statistik Kabupaten/Kota Bab III Bagian Kesatu pasal 11, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Maros menyelenggarakan fungsi sbb : 

a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Maros 

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kab.  Maros. 

c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan 

statistik di Kabupaten Maros. 
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d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang  

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

kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten Maros. 

1.3.3. Susunan Organisasi 

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

sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Bab III 

Bagian Kedua pasal 12, tetah ditentukan struktur organisasi BPS Kabupaten Maros, yaitu: 

a) Kepala 

       Kepala BPS Kabupaten Maros mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Maros  

       Sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Maros serta membina aparatur  

       BPS Kabupaten Maros agar berdaya guna dan berhasil guna 

b) Subbagian Umum;  

      Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan,  

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

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

c) Kelompok Jabatan Fungsional. 

      Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai rugas memberikan pelayanan fungsional 

      Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Maros sesuai dengan bidang  

      Keahlian dan ketrampilan. Dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan Koordinator  

      Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai ruang lingkup bidang tugas dan  

      fungsi BPS Kabupaten Maros. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional 

      mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan  

      fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

 

Struktur organisasi BPS Kabupaten Maros terdapat pada Bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA 

Kepala BPS Kabupaten 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Bagian Umum 
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Kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia menentukan kinerja instansi. Jumlah pegawai Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Maros per 31 Desember 2021 sebanyak 25  pegawai. Komposisi SDM sesuai tingkat Pendidikan 

D-IV/SI dengan jumlah 16 orang, yaitu mencapai 64 %, sedangkan untuk tingkat Pendidikan S2 

mencapai 12 % dengan jumlah 3 pegawai, untuk komposisi SDM dengan tingkat SMA mencapai 

24 % dengan jumlah 6 pegawai . 

 
 

 
 
 

 Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Maros menurut jabatan sebagai berikut : 

Pejabar Struktural sebanyak 2 pegawai atau sebesar 8 %, Pejabat Fungsional Statistisi sebanyak 

10 pegawai atau 40 % dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 10 pegawai atau 52 %. Yang 

dapat dilihat pada  

 
 

Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%) 
1. Pejabat Struktural 2 8 

2. Pejabat Fungsional Statistisi 10 40 

3. Pejabat Fungsional Umum 13 52 

JUMLAH 25 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12%

24%

64%

SDM MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
BPS KABUPATEN MAROS

S2 SMA S1
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4.6 1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Merencanakan pennbangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu 

untuk memahami potensi yang dimiliki dan Permasalahan  yang dihadapi, agar rumusan 

program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 

1.5.1. Potensi yang Dimiliki 

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 

2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS 

Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi 

vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan 

dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. 

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, baik  di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang 

bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta 

menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral 

oleh 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). 

BPS Kabupaten Maros bertanggung jawab dalam penyediaan data dan 

informasi statistic dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten. 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan 

agar data dapat tersediia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), 

lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama 

BPS untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik 

dengan mudah melalui website BPS. Selain itu, guna memudahkan akses data 

khususnya data-data indikator kinerja daerah BPS. 
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. 

 

 

1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi 

Berbagai kendala dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas teridentifikasi 

sebagai permasalahan antara lain:  

Permasalahan Internal:  

Permasalahan yang ada adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang 

profesional dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Pola pikir, budaya kerja dan 

perilaku pegawai BPS Kabupaten Maros belum maksimal mencapai nilai-nilai profesional, 

berintegritas dan amanah sesuai nilai-nilai inti (Core Values) BPS. Koordinasi antar subjek 

matter kurang optimal, hal ini ditandai dengan tumpang tindihnya kegiatan terutama untuk 

survei survei dengan responden yang sama mengakibatkan 1 responden didatangi berulang 

kali. Belum siapnya perangkat/alat CAPI ataupun coolsis untuk pendataan secara online 

sehingga ketika menginput data masih banyak kendala. Daftar sampel Blok Sensus dan 

alokasi jumlah petugas yang berubah-ubah merupakan permasalahan internal yang sering 

dihadapi. Pemahaman petugas terhadap konsep dan definisi kurang optimal serta kegiatan 

pelatihan yang dilakukan secara online pada daerah-daerah yang sulit sinyal sering 

terkendala karena sering putus. 

Permasalahan Eksternal:  

Kekhawatiran responden dan petugas pendata terkait covid-19 apalagi jika ada anggota 

rumah tangga yang positif akan mengganggu kelancaran kegiatan pendataan. Beberapa 

pendataan tertunda dan bahkan tidak bisa mencapai 100% yang tepat waktu, rendahnya 

kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan maupun lembaga dalam memberikan 

informasi dengan benar, tidak adanya catatan kegiatan terutama untuk responden rumah 

tangga serta sulitnya bertemu dengan responden. Hal ini dikarenakan responden mengalami 

kebosanan, yang disebabkan tumpang tindihnya kegiatan sehingga terkadang responden 

didatangi beberapa kali untuk kegiatan survei yang berbeda. Hal ini menyebabkan data yang 

dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate tidak mencapai target yang tepat 

waktu. 
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Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya 

kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan 

informasi dengan benar. Khusus untuk data perusahaan, seperti pada sektor konstruksi dan  

industri masih terkendala  pada ketepatan waktu pengembalian kuesioner dari responden ke 

BPS Kabupaten Maros. Pengumputan data statistik Sosial lebih kepada keberadaan 

responden di rumah untuk bisa diwawancarai. Beragamnya pekerjaan responden dengan 

waktu kerja yang berbeda-beda menuntut petugas untuk bisa mencari waktu yang tepat guna 

mewawancarai responden. Seringkali responden tidak dapat ditemui sampai batas waktu 

periode pencacahan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas 

dan response rate yang rendah. 

Disamping itu Terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 

2021 yang belum mereda yang menyebabkan penyesuaian baik di sisi anggaran maupun 

proses bisnis kegiatan statistik. Dari sisi anggaran terjadi penghematan (Refocussing 

Anggaran) dan juga penambahan mata anggaran untuk penanggulangan pandemi seperti 

pengadaan rapid tes dan APD sederhana bagi petugas yang akan melaksanakan tugas 

pengumpulan data di lapangan (wawancara langsung). Disisi teknis dilakukan banyak 

penyesuaian meminimalkan terjadinya tatap muka baik dalam melaksanakan  pelatihan 

maupun pendataan. Sehingga pelatihan dilakukan secara online (daring) atau belajar mandiri 

melalui media massa dan media sosial. Demikian pula dengan wawancara kepada responden 

sangat dikurangi diupayakan menggunakan fasilitas teknologi informasi seperti telepon, email 

atau media sosial seperti Whatsapp. 

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam   

penyetenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan terarah dalam rangka peningkatan 

kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) maupun pengguna data 

(user engagement). 

 

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Penulisan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Maros disusun dengan sistematika 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan 

Kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I.  Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan Latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan susunan 

organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta potensi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh BPS Kabupaten Maros, serta sistematika penyajian laporan. 

Bab II.  Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini menguraikan Rencana Strategis BPS Kabupaten Maros tahun 2020-2024 

serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 

Bab III.  Akuntabilitas Kinerja 

Pada bab ini menyajikan tentang Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021, 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021 terhadap realisasi kinerja 

tahun 2020, Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021 terhadap Target Renstra 

tahun 2020-2024, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Maros 2021 dan Kinerja tahun 2021 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPS Kabupaten Maros 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

4.7 2.1. RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN MAROS 

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasat 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP 
pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas  Kinerja secara 
berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan 
Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, 
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. 
Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tandasan dalam penyelenggaraan 
SAKIP. 

BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang melayani  masyarakat, dituntut untuk 

memberikan pelayanan prima yang akuntabel  dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan 

transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang 

mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel 

dan transparan dilaksanakan metalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian 

manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. 

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) 

dan pemerintah yang bersih (clean government), memerlukan dukungan sumber daya manusia 

dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Maros pertu menyusun 

Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang 

komprehensif dan mampu mengemban togas pokok dan fungsinya yang secara tidak tangsung 

dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. 

BPS Kabupaten Maros dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam 

Renstra BPS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024. Renstra BPS Kabupaten Maros Tahun 2020-

2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS tahun 2020-

2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan 

pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Maros akan menjadi lebih 

terarah, efektif, dan efisien. 

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Maros adalah dokumen 

perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Maros yang berlaku 

selama kurun waktu 2020-2024. 
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2.1.1. Visi BPS Kabupaten Maros 
 

“Penyelenggara Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” 
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”) 

2.1.2 Misi BPS Kabupaten Maros 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Maros yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 

a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; 

c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem 

Statistik Nasional; 

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

integritas dan amanah. 

2.1.3 Tujuan BPS Kabupaten Maros 

Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan 

misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah: 

a.  Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.  

b.  Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN. 

c. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.  

d.  Penguatan  tata kelola  kelembagaan dan reformasi birokrasi. 

Dalam  rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS 

Kabupaten Maros berperan aktif dalam   pembangunan statistik yang dilakukan melatui 

reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity 

Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar 

reformasi birokrasi dilakukan  BPS RI dalam tempo 2020-2024, meliputi: (i). Peningkatan 

kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kuatitas sumber daya manusia; (iii). 

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). 

Penguatan ketembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 

2.1.4 Sasaran Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Maros 

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

BPS Kabupaten Maros telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi 

yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran 
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strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kabupaten Maros pada setiap 

perspektif yang akan dicapai oleh BPS Kabupaten Maros pada periode 2020-2024, antara lain: 

1. Perspektif Stakeholder 

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh 

pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan: 

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan 

BPS dan OPD serta swasta, dengan indikator: 

1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei 

2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei 

b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator : 

1) Meningkatnya komunikasi dengan responden 

2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data 

3) Sosialisasi kepada masyarakat 

4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi. 

5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM 

6) Membuat customer relationship management 

7) Menyusun data mining pengguna data 

8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data 

9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik 

10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden 

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator: 

1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan 

BPS 

2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik 

3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar 

4) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kegiatan statistik 

d. Meningkatnya penerapan penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, 

termasuk Kabupaten Maros, dengan indikator: 

1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei 
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2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NS 

3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional 

4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS 

5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei 

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, 

dengan indikator: 

f. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas indeks data 

statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas  

2. Perspektif Customer 

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik 

yang berkualitas. Dengan indikator sasaran: 

a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan 

prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/, dengan 

indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral 

secara mandiri sesuai NSPK 

3. Perspektif Internal Process 

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, 

integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen 

K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran: 

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

b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. 

4. Perspektif Learning and Growth 

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola 

kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran: 

a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat   

b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS 
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2.1.5. Nilai-Nilai Inti BPS Kabupaten Maros 
 

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 

Kabupaten Maros merupakan bagian dari organisasi BPS Republik Indonesia mengikuti nilai-nilai 

inti yang dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan 

berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Maros. Nilai-nilai Inti (core 

values) BPS tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik); 

2. Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel); 

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

Nilai-nilai inti 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. Profesionalisme 

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam 

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

a. Kompeten yang berarti mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban. 

b. Efektif yang berarti memberikan hasil maksimal. 

c. Efisien yang berarti mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya 

minimal. 

d. Inovatif yang berarti selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui 

proses pembelajaran diri secara terus-menerus. 

e. Sistemik yang berarti 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 yang berarti memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban 

dan institusi. 

b. Disiplin yang berarti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 
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c. Konsisten yang berarti selarasnya kata dengan perbuatan. 

d. Terbuka yang berarti menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai 

pihak. 

e. Akuntabel yang berarti bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. 

3. Amanah 

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Terpercaya yang berarti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak 

hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual. 

b. Jujur yang berarti melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip 

moralitas. 

c. Tulus yang berarti melaksanakan 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 yang berarti menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 
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4.8 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
Renstra BPS Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi seturuh jajaran di 

lingkungan BPS Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di 

bidang statistik selama lima tahun ke &pan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra perk' dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen Rencana aksi dan 

Pengukuran Kinerja, sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Selama  periode 

tahun 2021 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran 

keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan 

perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan 

menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan 

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros Tahun 2021 
 
 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Menyediakan data statistik 
untuk dimanfaatkan 
sebagai dasar 
pembangunan 

 

  

1.1. Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang berkualitas 

Persentase Pengguna data yang 
menggunakan data BPS sebagai 
dasar perencanaan, monitoring dan 
evaluasi pembangunan nasional 

Persen 94 

Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi 
sebagai dasar perencanaan, 
monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persen 100 

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

 

  

Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 

Persen 100 
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Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

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

kegiatan statistic 

Persentase K/L/D/I yang 
menyampaikan metadata sektoral 
dan khusus sesuai standar 

Persen 100 

3. Meningkatnya pelayanan 
prima dalam 
penyelenggaraan SSN 

 
  

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

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

Persen 100 

4. Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

 
  

4.1. SDM Statistik yang 
Unggul dan berdaya 
saing dalam kerangka 
tata kelola kelembagaan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Persen 57 

Persentase kepuasan pengguna 
data terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan BPS 

Persen 97 

 

Sebagai penyedia data dan informasi, maka fokus BPS Kabupaten Maros sebagai 

perwakilan BPS RI di daerah adalah menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, 

disamping itu juga melakukan penguatan penyediaan statistik sektoral dengan melakukan 

pembinaan serta koordinasi dan sinkronisasi menuju Satu Data Indonesia. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

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

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi 

amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan 

hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 

166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat 

maupun di daerah-daerah. 

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi 

sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. 

Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros Tahun 2021 merupakan 

perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Maros untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Maros 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 

2021, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas 

kinerja. 

 

4.9 3.1. CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN MAROS 
TAHUN 2021 

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja 

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

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

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

mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana 

dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 
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Capaian Kinerja Tujuan 

 

 Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan realisasi terhadap  target 

dari  Indikator Tujuan. Rincian capaian kinerja tujuan dengan masing-masing indikator 

dapat dilihat pada tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Maros 2021 

NO 
TUJUAN/ SASARAN 
STRATEGIS/INDIKA

TOR 
INDIKATOR SASARAN SATUAN 

TARGE
T 

REALISAS
I 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 
1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 
 Meningkatnya 

pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang menggunakan 
data BPS sebagai dasar 
perencaaan dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persen 94 94 100 

  Persentase publikasi 
statistik yang menerapkan 
standar akurasi sebagai 
dasar perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

Persen 100 100 100 

2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 
 Penguatan 

komitmen K/L/D/I 
terhadap SSN 

Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan 
rekomendasi kegiatan 
statistiK 

Persen 100 100 100 

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

Persen 100 100 100 

3 Meningkatnya layanan prima dalam penyelenggaraaan SSN 
 Penguatan statistik 

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

Persen 100 100 100 

4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 
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 SDM Statistik yang 
unggul dan berdaya 
saing dalam 
kerangka tata kelola 
kelembagaan  

Hasil penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat  

Point 57 55,70 97,72 

  Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasaran 
pelayanan BPS 

Persen 97 97 100 

 

 

Capaian Kinerja Tujuan Pertama :  Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan  

 Tujuan pertama yaitu "Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan" Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui pendekatan Survei 

Kebutuhan Data (SKD). BP5 Kabupaten Maros melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas data yang dihasilkan secara berjenjang. Di jenjang pengawas, 

lebih mengaktifkan peran para pengawas dalam melihat kewajaran data yang dihasilkan 

oleh para pencacah. Petugas senantiasa diingatkan bahwa dalam melakukan pendataan 

di lapangan, untuk selalu memperhatikan hal-hal yang harus mendapatkan prioritas 

karena mempunyai keterkaitan dengan data lainnya. Selain itu, petugas juga dibekali 

dengan pengetahuan dan pelatihan, untuk bekal dalam menggali informasi dari 

responden. Petugas juga dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan 

responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam melakukan 

wawancara.  

Tujuan pertama mempunyai satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya 

pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

SS1. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Yang 

Berkualitas 

 Sasaran strategis yang pertama "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang 

berkualitas, merupakan indikator sasaran untuk mencapai Tujuan pertama pada rencana 

strategis yaitu "Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan". Indikator ini mencerminkan penilaian dan penggunaan data BPS oleh 

konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan meliputi 5 (lima) ragam 
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data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca 

Wilayah dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Sasaran strategis tersebut 

memiliki beberapa indikator kinerja seperti pada tabel 7.  

 

 

Tabel 3.2 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya 

pemanfaatan data statistik yang berkualitas 

 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
T1. Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas 
Persentase Pengguna data 
yang menggunakan data BPS 
sebagai dasar perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan  

 
Persen 

 
94 

 
94 

 
100 

Persentase publikasi statistik 
yang menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan dan evaluasi 
pembangunan  

 
Persen 

 
100 

 
100 

 
100 

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran  100  

 

 

Sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas” 

untuk mencapai tujuan “Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan ”, terdiri dari 2 indikator kinerja. 

Indikator kinerja yang pertama “Persentase Pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional” yang juga merupakan indikator tujuan pertama, capaian kinerjanya sebesar  

100 persen. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan BPS Kabupaten 

Maros yang selalu menjaga kualitas dan selalu memperbarui data serta dilakukan 

supervisi pengendalian kualitas untuk meminimalisir kesalahan pendataan baik dari sisi 
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cakupan maupun isian data yang dikumpulkan . Selain itu upaya sosialisasi pemanfaatan 

data oleh pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Kabupaten juga dilakukan 

dengan selalu berkoordinasi dengan OPD terkait yang selalu memanfaatkan data BPS 

sebagai indikator kinerja daerah. 

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah 

“Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar 

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” dengan capaian kinerja 100 persen, 

dari  publikasi yang ditargetkan untuk menerapkan standart akurasi semuanya 

terealisasi,  

 

Capaian Kinerja Tujuan Kedua : Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi 

dalam penyelenggaraan SSN 

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan SSN” diukur dengan indikator “persentase K/L/D/I yang melaksanakan 

rekomendasi kegiatan statistik”. Untuk mencapai tujuan kedua maka perlu membuat 

sasaran strategis kedua yaitu : 

 

SS2.    Sasaran Strategis Kedua : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN 

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk terwujudnya tujuan kedua yaitu 

“Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN” merupakan indikator sasaran untuk 

mencapai Tujuan kedua pada rencana strategis yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi 

dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”. Dimana dari sasaran strategis tersebut 

memiliki beberapa indikator kinerja seperti pada tabel  

 
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua : Penguatan komitmen K/L/D/I 

terhadap SSN 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Satuan Target Realisas
i 

Capaian 
Kinerja (%) 

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

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan 
SSN 
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN 
Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik 

Persen 100 100 100 
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Persentase penyusunan 
metadata sektoral dan 
khusus oleh K/L/D/I sesuai 
Standar 

Persen 100 100 100 

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran  100 

 
Dalam mencapai indikator pertama dan kedua pada sasaran strategis tujuan 

kedua BPS Kabupaten Maros selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait 

pelaksanaan kegiatan statistik sesuai standar dan mensosialisasikan tupoksi BPS 

sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kegiatan statistik. 

  

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan 

SSN 

Tujuan ketiga adalah “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan 

SSN”. Adapun tujuan ketiga dicapai dengan dua indikator sasaran strategis yaitu : 

 

SS3. Sasaran Strategis Ketiga : Penguatan statistik sektoral K/L/D/I 

Sasaran strategis yang ketiga “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I” merupakan 

sasaran untuk mencapai tujuan ketiga pada rencana strategis yaitu “Meningkatnya 

pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”. Indikator     kinerja dari sasaran 

strategis ketiga ini adalah “Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur 

tujuan dan sasaran strategis tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga : Penguatan Statistik Sektoral 

K/L/D/I 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 100 

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

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

100 100 100 
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Penetapan target indikator K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Alasan 

penetapan target indikator tersebut  adalah  sesuai pemahaman baru dari telaah Perka 

BPS No. 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan BPS 

Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, nilai penyebut Y adalah K/L/D?I yang diberikan 

rekomendasi artinya berapapun K/L/D/I yang memasukkan permohonan rekomendasi  

dari permohonan tersebut layak direkomendasikan kegiatan statistik sektoralnya tentunya 

dengan feedback status layak tidaknya, misalnya ada 3 K/L/D/I mengajukan rekomendasi 

setidaknya 3  memenuhi unsur layak untuk dilaksanakan kegiatan sektoralnya dan jika 3 

K/L/D/I tersebut melaksanakan kegiatan statistik kewajiban untuk melaporkan metadata 

statistik sektoralnya harus dilakukan. 100% artinya 3 K/L/D/I tersebut melaporkan 

metadata statistik sektoralnya dan bisa kami anggap mampu menyelenggarakan kegiatan 

statistik sektoral secara mandiri sesuai dengan NSPK(Norma Standar Prosedur dan 

Kriteria), harapan kami optimis bisa mempertahankan capaian dan lebih bersemangat 

dalam melakukan pembinaan sektoral.  Hal ini merupakan salah satu permasalahan 

yang penting untuk ditanggulangi dan menjadi tantangan BPS Kabupaten Maros untuk 

meningkatkan jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri 

sesuai NSPK. Metode “jemput bola” serta proaktifnya BPS Kabupaten Maros inilah 

sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk lebih mensosialisasikan tentang BPS dalam 

hal penyelenggaraan statistik. Kerja keras BPS Kabupaten Maros yang secara proaktif 

berkoordinasi dengan K/L/D/I yang ada di Kabupaten Maros maka Target capaian dari 

indikator Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara 

mandiri sesuai NSPK mencapai 100 persen untuk tahun 2021  sehingga capaian kinerja 

sebenarnya adalah 100% 

Keberhasilan capaian tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan BPS 

Kabupaten Maros untuk meningkatkan jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai NSPK. Metode “jemput bola” serta proaktifnya BPS 

Kabupaten Maros inilah sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk lebih 

mensosialisasikan tentang BPS dalam hal penyelenggaraan statistik. 

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus 

sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan terkait namun dalam praktek pelaksanaan 

dapat bekerja sama dengan BPS. Hal ini menjadi suatu motivasi sekaligus tantangan bagi 
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BPS Kabupaten Maros untuk lebih berusaha meraih nilai yang lebih tinggi lagi melalui 

berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sejalan dengan Reformasi Birokrasi. 

Satu strategi yang selalu ditempuh untuk membina hubungan kerja sama yang baik 

dengan instansi/OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD 

sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

BPS. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap 

penyelenggaraan stastistik sektoral kepada BPS Kabupaten Maros. 

 

Capaian Kinerja Tujuan Keempat : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi 

birokrasi 

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi 

birokrasi” diukur dengan indikator sasaran strategis keempat yaitu : 

SS4. Sasaran Strategis Keempat : SDM statistik yang unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola kelembagaan 

Sasaran strategis yang keempat “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola kelembagaan”yang diukur dengan indikator kinerja “hasil 

penilaian SAKIP oleh Inspektorat” dan “persentase kepuasan pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana pelayanan BPS”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur 

tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5. 

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

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

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian 

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

beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), 

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

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

(20). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021| 34 
 
  

 

Badan Pusat statistik kaB.Maros 

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keempat : SDM statistik yang unggul dan 
berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan 

TUJUAN/ SASARAN 
STRATEGIS/INDIKATOR 

SATUAN TARGET REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

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

T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 
SS4. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola 
kelembagaan 
Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Point 57 55,70 97,72 

Persentase kepuasan pengguna 
data terhadap sarana dan prasaran 
pelayanan BPS 

Persen 97 97 100 

 
 

Tahun 2021 BPS Kabupaten Maros menetapkan target nilai SAKIP sebesar 57 

poin. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat BPS RI, BPS Kabupaten Maros 

memperoleh nilai 55,70 poin. Pada tahun 2021 Target tersebut  tercapai 97,72 persen. 

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 target 57 kondisi masih terpengaruh adanya  pandemi 

covid 19 yang membuat pengawasan/evaluasi, koordinasi dan dokumentasi  terhambat, 

walaupun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi 

dan secara online. Dengan demikian capaian kinerja tujuan keempat mencapai 98,86 

persen. Sedangkan untuk persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS  target yang ditetapkan yaitu 97 persen hal ini sejalan dengan 

peningkatan pelayanan prima BPS Kabupaten Maros dalam melayani konsumen atau 

pengguna data. 

Dari capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja tujuan BPS secara 

keseluruhan adalah sebesar  99,71 persen. Dengan demikian, upaya yang dilakukan 

BPS Kabupaten Maros untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahun 2021 sudah 

sangat baik. 

 

4.10 3.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI 
KINERJA TAHUN 2020 

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 terhadap 

realisasi Kinerja Tahun 2020  dapat di bandingkan karena pada tahun 2020 dan tahun 



 
 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021| 35 
 
  

 

Badan Pusat statistik kaB.Maros 

2021  memiliki tujuan, sasaran strategis dan indikator yang sama keterbandingan 

pencapaian hasil akhir kinerjanya berdasarkan tampilan pada tabel-tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 

 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2021 

Realisasi 
2021 

Capaian (%) 
2021 

(1
) 

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

1. Menyediakan 
data statistik untuk 
dimanfaatkan sebagai 
dasar pembangunan 

 100 

1.1. Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang menggunakan 
data BPS sebagai dasar 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

94 94 100 

Persentase publikasi 
statistik yang 
menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

100 100 100 

2. Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi dan 
standarisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

  
100 

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

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

 
100 

 
100 

 
100 

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

100 100 100 

3. Meningkatnya 
pelayanan prima dalam 
penyelenggaraan SSN 

  
100 

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

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

 
100 

 
100 

 
100 
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4. Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

 98,86 
 

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

Hasil penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

 
57 

 
55,,70 

 
97,72 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
arana dan prasarana 
BPS 

 
97 

 
97 

 
100 

Rata-rata capaian kinerja   99,71 

 
 

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Maros Tahun 2020 
 

Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

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

1. Menyediakan 
data statistik untuk 
dimanfaatkan 
sebagai 
dasar pembangunan 

  
 
 

98,59 

1.1. Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna data 
yang menggunakan data 
BPS sebagai dasar 
perencanaan dan evaluasi 
pembangunan nasional 

 
 

65 

 
 

55 

 
 

97,18 

Persentase publikasi 
statistik yang menerapkan 
standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan nasional 

3 3 100 

2. Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi 
dan standarisasi 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100 

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

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

 
25 

 
25 

 
100,00 

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

 
30 

 
30 

 
100,00 
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standar 

3. Meningkatnya 
pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100,00 

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

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

 
    30 

 
30 

 
100,00 

4.     Penguatan 
tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

 94,83 
 

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

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

 
62,78 

 
56,29 

 
89,66 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
arana dan prasarana 
BPS 

 
97 

 
97 

 
100 

 
Rata-rata capaian kinerja 

  98,35 
  

 
 

Tabel 3.8 Perbandingan capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021 dan Tahun 2020 
 

Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Capaian (%) 

2021 
Capaian (%) 

2020 
(1) (2) (4) (5) 

1. Menyediakan 
data statistik untuk 
dimanfaatkan 
sebagai 
dasar pembangunan 

  
100 

 
98,59 

1.1. Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna data 
yang menggunakan data BPS 
sebagai dasar perencanaan 
dan evaluasi pembangunan 
nasional 

 
100 

 
97,18 

Persentase publikasi statistik 
yang menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan dan evaluasi 

100,00 100,00 
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pembangunan nasional 

2. Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi 
dan standarisasi 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100 

 
100 

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

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

 
100 

 
100,00 

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

 
100 

 
100,00 

3. Meningkatnya 
pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100,00 

 
100,00 

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

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

 
100,00 

 
100,00 

4.     Penguatan 
tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

  
98,86 

 
94,83 

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

Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

 
97,72 

 
89,66 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana BPS 

 
100 

 
100 

Rata-rata capaian kinerja 99,71 98,35 

 
Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan 

pencapaian kinerja tahun 2020  sudah lebih baik dilihat dari pencapaian dari masing-

masing indikator  pada tahun 2021 dan tahun 2020, Indikator yang mengalami penurunan 

capaian kinerja yaitu Indikator pertama pada tujuan pertama yaitu persentase  Pengguna 

Data yang menggunakan data BPS Sebagai dasar perencanaan, evaluasi pembangunan 

Nasional, sumber data dari indikator ini adalah  dari Hasil Survei Kebutuhan Data tahun 
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2021, pada tahun ini  ditergetkan 80 persen  sedangkan realisasi 85,55 capaian kinerja  

106,94 persen seperti tercantum dalam tabel dibawah ini, sedangkan pada tahun 2020 

ditergetkan 80 persen realisasi 87,1 persen  capaian nya 108,88. Hal ini merupakan 

tantangan yang harus dihadapi oleh BPS. 

Tabel 3.9 Persentase Knsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan 
Data BPS Untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan 

 

Kode Daerah Nama Daerah 
Menggunakan Data BPS Untuk 
Perencanaan dan Monev (%) 

7308 MAROS  

 
Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Maros  
 

Sebagai Pembina data, BPS mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan 

satu Data Indonesia dan untuk itu sejak tahun 2019  telah mempersiapkan system satu 

data untuk menyambut era refolusi industri 4.0, sebagai antispasi meningkatkan integritas 

dan ketepatan data yang dapat dipakai dalam perumusan kebijakan, monitoring dan 

evaluasi pembangunan. 

Secara keseluruhan Capaian Kinerja tahun 2021 BPS Kabupaten Maros sudah 

lebih  baik bila dibandingkan dengan tahun 2020, dengan pencapaian kinerja di tahun 

2021 mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen. Meskipun demikian, masih banyak hal 

yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, diperbaiki, dikembangkan dan dilengkapi 

dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang. 

 

4.11 3.3. CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN MAROS 
TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA 2021-2024 

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan 

kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana 

Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal 

untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator 

yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut. Capaian kinerja tujuan dan sasaran 

strategis BPS Kabupaten Maros terhadap target renstra 2021-2024 disajikan dalam 
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bentuk perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan dengan target Renstra 

tahun berjalan dan target akhir Renstra yaitu tahun 2024 seperti pada tabel 3.10 dan 3.11. 

 
Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros Tahun 2021  

terhadap Target Renstra 2021 
 

Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Renstra 

2021 

Realisasi 
2021 

Capaian 
terhadap 

Target 
Renstra (%) 

2021 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Menyediakan 
data statistik untuk 
dimanfaatkan 
sebagai dasar 
Pembangunan 

  
154 

1.2. Meningkatnya 
pemanfaatan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang menggunakan 
data BPS sebagai dasar 
perencanaan dan evaluasi 
pembangunan nasional 

 
45 

 
94 

 
208 

 Persentase publikasi 
statistik yang menerapkan 
standard akurasi sebagai 
dasar perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

0 100 100 

2. Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi 
dan standarisasi 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100 

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

Persentase K/L/D/I yng 
melaksanakan 
rekomendasi 
kegiatan statistik 

 
0 

 
100 

 
 

100 

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

 
0 

 
100 

 
100 

3. Meningkatnya 
pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

  
100,00 
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3.1. Penguatan 
Statistik Sektoral 
K/L/D/I 

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

 
0 

 
100 

 
100 

4. Penguatan tata 
kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

  
98 

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

Hasil penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

 
58 

 
55, 70 

 
96 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
arana dan 
prasarana BPS 

 
0 

 
97 

 
100 

Rata-rata capaian kinerja 
  138 

 
 

Dari tabel diatas, rata-rata capaian kinerja BPS Kabupaten Maros target Rencana 

Strategis di tahun 2021. Semua indikator sasaran targetnya terpenuhi, dan jika dilihat dari 

masing-masing indikator untuk tujuan pertama dan tujuan ketiga   pada Rencana 

Strategis, capaian kinerja BPS Kabupaten Maros paling tinggi.   Hal ini tidak terlepas dari 

usaha yang telah dilakukan yaitu setiap pegawai mempunyai tanggungjawab melakukan 

pembinaan terhadap K/L/D/I dalam kegiatan perstatistikan pada tahun 2021 dengan 

“jemput bola” mendatangi K/L/D/I dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan 

karena kondisi masih pandemic Covid-19 telah tercapai lebih dari 100 persen,  untuk 

tujuan pertama  juga mencapai lebih dari 154  persen.  Meskipun capaian Nilai SAKIP 

tidak melampaui Target yaitu 96 persen tetapi Nilai SAKIP pada tahun 2021 mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2020  56,29 point sedangkan pada 

tahun 2021 menjadi 55,70persen, karena sepanjang tahun 2021  pandemi covid 19  di 

kabupaten Maros  meningkat sehingga kesulitan melengkapi bukti dukung sehingga 

pada saat penilaian  ada bebeapa dokumen kurang lengkap.  

 
Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 

terhadap Target Renstra 2024 
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Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan target Renstra 2024 terlihat pada 

table diatas rata-rata capaian kinerja tujuan pertama Menyediakan data statistic untuk 

Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Renstra 

2024 

Realisasi 
2021 

Capaian 
terhadap 

Target 
Renstra 

2024 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Menyediakan data 
statistik untuk 
dimanfaatkan sebagai 
dasar pembangunan 

  
     

154 

1.2. Meningkatnya 
pemanfaatan data statistik 
yang berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang 
menggunakan data 
BPS sebagai dasar 
perencanaan dan 
evaluasi pembangunan 
nasional 

 
45 

 
94 

 
208 

  

Persentase publikasi 
statistik yang 
menerapkan standard 
akurasi menerapkan 
standard akurasi 
evaluasi pembangunan 
nasional 

 
0 

 
100 

 
100 

2. Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi dan 
standarisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

  
   

100 

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

Persentase K/L/D/I 
yang melaksanakan 
rekomendasi 

 
0 
 

 
100 

 
100 

kegiatan statistik    
Persentase 
penyusunan metadata 
sektoral dan khusus 
oleh K/L/D/I sesuai 
standar 

 
0 

 
100 

 
100 

3. Meningkatnya pelayanan 
prima dalam 
penyelenggaraan SSN 

  
 

100 

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

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

 
0 

 
100 

 
100 

4. Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

 
 

98 

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

Hasil penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

58 55,70 96 

  
Persentase kepuasan 
pengguna data 
terhadap arana dan 
prasarana BPS  

 
0 

 
97 

 
100 

Rata-rata capaian kinerja      
138   
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dasar perencanaan dan pembangunan nasional yaitu 154 persen.    Tujuan kedua 

meningkatkan kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaran SNN capaian 

Kinerja mencapai 100 persen. Sedangkan tujuan ketiga  meningkatnya pelayanan prima 

dalam penyelenggaraan SSN capaiannya juga 100 persen dan tujuan keempat yaitu 

Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi jika dibandingkan target 

Renstra capaiannya 98 persen. 

Meskipun capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 sudah melebihi target baik target 

pada tahun berjalan maupun target Renstra 2024, BPS Kabupaten Maros tetap berusaha 

dan bekerja keras agar realisasi capaian kinerja untuk sampai dengan tahun 2024 

melampaui target yang telah ditetapkan dan capaian kinerjanya selalu meningkat. 

 

4.12 3.4. PRESTASI DAN INOVASI BPS KABUPATEN MAROS 
TAHUN 2021 

 BPS Kabupaten Maros tidak ada inovasi pada tahun 2021 
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4.13 3.5. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPS 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 

Tahun 2021, BPS Kabupaten Maros mempunyai Kegiatan prioritas nasional 

mencakup komponen komponen sebagai berikut: 

1. Sensus Penduduk (SP) 2020 

Sensus Penduduk (SP) Merupakan satu dari tiga sensus yang dilaksanakan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia statistik dasar di Indonesia 

sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Gelaran 

sepuluh tahunan sekali di tahun berakhiran angka 0 ini sangat penting karena mendata 

seluruh penduduk Indonesia. Hasil SP digunakan sebagai basis data kependudukan yang 

akan dimanfaatkan tidak hanya untuk kementerian/lembaga (K/L) tetapi juga untuk non 

pemerintah dalam membuat kebijakan karena bisa disajikan sampai wilayah administrasi 

terkecil. 

Serangkaian kegiatan SP 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 adaah   Pra  

Pemutakhiran yang merupakan persiapan Long From SP2020.  Cakupan Kegiatan  Pra 

Pemutakhiran  meliputi kegiatan listing Blok Sensus Terpilih sampel Long Form 2020 

sebanyak 3,5 persen dari total Blok Sensus 2020 Kabupaten Maros ditambah Blok Sensus  

yang terdampak sampel Long Form SP 2020 yaitu sebanyak 1,5 persen dari total Blok 

Sensus 2020 Kabupaten Maros. Sedangkan Tujuan dilakukan pra pemutakhiran adalah 

sebagai berikut : 

1. Memutakhirkan/meng update daftar keluarga atau rumahtangga berdasarkan 

hasil SP2020. 

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

3. Sebagai gambaran kasus-kasus yang terdapat di lapangan sehingga bisa 

dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan Long Form SP2020 

pada tahun 2022.  

Proses rekrutmen Petugas di BPS Kabupaten Maros dilaksanakan tanggal 6 

Oktober 2021 setelah alokasi petugas di setiap Kecamatan sudah ada. Calon petugas 

melakukan tes wawancara dengan waktu yang telah ditentukan dengan tetap mematuhi 
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protokol Kesehatan Covid 19 yang sangat ketat.   

Pada kegiatan pra pemutakhiran, pelatihan dikemas dalam bentuk briefing yang 

dilakukan  secara bertahap diawali dengan briefing Instruktur Nasional (Innas),  briefing  

instruktur Daerah pra  pemutakhiran, dan  dilanjutkan dengan briefing petugas lapangan 

(Koseka, Pemeriksa, dan  Petugas Pra  Pemutakhiran). Seluruh tahapan briefing  

dilakukan  secara online.  Sebelum  mengikuti briefing,  petugas diminta untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran mandiri  yang  dilakukan  secara online melalui kanal 

youtube. 

Briefing  petugas pra pemutakhiran dilaksanakan tanggal 13  dan  14  Oktober 

2021  selama  kurang  lebih  5  jam  secara online  di masing-masing gelombang. 

Briefing diikuti oleh 117  Petugas Sensus,  25 Kortim, dan  14  Koseka  sehingga  

total pesertanya adalah  156  orang. 

Pelaksanaan  kegiatan  pra pemutakhiran dilakukan  dengan tetap mengikuti 

protokol Kesehatan COVID-19. Seluruh  petugas kegiatan pra  pemutakhiran wajib 

melakukan rapid  test antigen dan dibekali dengan alat pelindung diri (APD) yang telah 

disediakan  

Pemutakhiran dilakukan  secara door to door pada  setiap keluarga/rumah 

tangga yang  ada  dalam  daftar pemutakhiran sesuai  cakupan wilayah  sampel. 

Pelaksanaan ini dimulai  dari  tanggal 17-31  Oktober  2021   dan  diperpanjang 

sampai dengan tanggal 10 November 2021.  Secara umum tahapan pemutakhiran 

adalah sebagai berikut. 

Tahapan pertama dalam  kegiatan pemutakhiran adalah  melakukan 

pengenalan dan penelusuran wilayah tugas. Tujuannya adalah  untuk memastikan 

kesesuaian antara peta wilayah tugas yang digunakan dengan kondisi di lapangan. 

Petugas  lapangan harus   mampu  mengenali batas-batas  wilayah  dan  cakupan 

wilayah yang terpilih sampel  sehingga  kejadian  lewat cacah  atau tumpang tindih 

pendataan dapat dihindari. 

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh petugas adalah  pelaksanaan 

update/penggambaran titik bangunan pada  peta dilakukan bersamaan dengan 

kunjungan secara door to door setiap keluarga/rumah tangga dalam  daftar 
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pemutakhiran.  Petugas  pendataan  lapangan (Petugas Pra Pemutakhiran) melakukan 

pemutakhiran rumah tangga dengan mendatangi nama- nama  pada  daftar 

pemutakhiran dimulai dari nomor  bangunan terkecil pada  peta WB-2020  dan   

dilanjutkan  secara  berurutan   hingga   selesai   dalam   satu  kali kunjungan 

sesuai  cakupan wilayah  sampel.  Pada  pemutakhiran  rumah  tangga, Petugas Pra  

Pemutakhiran  akan  dibekali  peta WB-2020 yang  telah  dilengkapi dengan titik 

bangunan hasil SP2020. 

Beberapa kendala yang ditemui oleh petugas : Prelist  PPLF SP2020 merupakan 

hasil pendataan SP2020 September yang merupakan data adminduk yang  

dimutakhirkan. Prelist  yang  dimutakhirkan pada  PPLF SP2020 tentunya  mengalami 

banyak  perubahan seiring  dengan berjalannya waktu. Tetapi, beberapa BS terdeteksi 

terdapat ketidaksesuaian antara hasil prelist SP2020 September 2020 dengan keadaan 

di Bulan Oktober- November 2021. BS tersebut tidak dihuni oleh penduduk yang namanya 

ada di prelist. 

Selain itu, kendala di lapangan juga berkaitan dengan kendala yang dihadapi  di 

aplikasi  CAPI (ICS). Dengan  alasan  server bermasalah, petugas kerapkali mendapati 

prelist  yang hilang, data tidak bisa dikirim dan data yang kosong  saat  diterima oleh  

PML. Kendala  seperti ini  memaksa PCL untuk menggunakan metode PAPI dengan 

screenshot seluruh daftar nama yang ada di dalam prelist untuk kemudian dimutakhirkan 

saat ke lapangan. Tentunya hal ini membuat petugas menambah pekerjaan lain diluar  

SOP yang sudah ditetapkan,   karena   dengan   anggapan  bahwa    jika   tidak   

menggunakan pendataan manual pendataan tidak akan selesai tepat waktu. Pada BS 

dengan muatan besar (lebih dari 500 KK) atau pecahan SLS, muatan SLS yang   

dijadikan muatan Blok Sensus sangat menyulitkan petugas. Petugas harus melakukan 

submit untuk keluarga yang tidak ditemukan yang jumlahnya jauh melebihi keluarga  

yang  ditemukan.  Hal  ini  berdampak langsung   pada waktu yang diperlukan untuk   

menyelesaikan pendataan. 

Selain kendala yang terjadi di lapangan,  penggunaan ICS juga kerap  

mengalami permasalahan sehingga  dapat menghambat kegiatan PPLF secara 

keseluruhan. Selain itu, petugas yang belum akrab  dengan aplikasi ini pun merasakan 

kesulitan dalam  proses input data dan  berdampak menurunkan motivasi dalam  
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bekerja 

Sebagai  upaya  mengatasi permasalahan yang  dihadapi  terkait CAPI dan 

target  penyelesaian pekerjaan paling  lambat tanggal 10  November 2021,  BPS 

Kabupaten Maros juga mengadakan rapat evaluasi  secara online yang dibagi menjadi  

2 (dua) gelombang yaitu tanggal 3 dan 4 November 2021.  Rapat secara online ini dihadiri 

oleh seluruh petugas baik pengawas, pencacah, maupun koseka. Tindak lanjut hasil rapat 

tersebut langsung di respon oleh petugas baik pencacah maupun pengawas dibawah 

koordinasi Koseka sehingga seluruh proses submit KK yang tidak ditemukan bisa 

diselesaikan pada tanggal 8 November 2021. 

1. Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan Tahun 2021 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup 

penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai 

peranan yang sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman 

padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya peran 

subsektor tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan 

yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting yang 

dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah hasil per hektar 

(produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan.   

Metode ubinan adalah cara memperkirakan berapa hasil panen nanti untuk 

tanaman yang bersifat atau tergolong berumpun. Metode ini biasa dilakukan oleh petani 

tanaman pangan (padi).Mengapa untuk memperkirakan hasil tanaman padi dilakukan 

dengan metode ubinan? Tanaman padi adalah tanaman rumpun dengan jarak yang tidak 

mudah dipisahkan antara tanaman satu dengan lainnya. Mulai Tahun 2021, BPS 

melakukan Survei Ubinan Padi Berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan Moda 

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). 

Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah; 

- Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per 

hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija). 

- Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti metode penanaman, penggunaan 
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pupuk, penanggulangan OPT dll. 

Dengan cepatnya peluang ketersediaan data luas panen padi melalui pendatan 

dengan metode KSA, maka dukungan data produktivitas yang juga dapat disajikan secara 

cepat sangat diperlukan. Dengan melakukan Survei Ubinan berbasi KSA, maka petugas 

tidak perlu lagi melakukan listing untuk rumah tangga yang mengusahakan padi karena 

frame dari sampel ubinan sudah berdasarkan segmen KSA yang menjadi target sampel 

tiap bulannya. 

Pelaksanaan lapangan kegiatan Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan Tahun 

2021 berjalan dengan cukup baik, baik untuk pengumpulan data Ubinan Padi, maupun 

Palawija walaupun terkendala karena adanya pandemik covid-19 yang menyebabkan 

masyarakat takut untuk beraktivitas. 

2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode  

Kerangka Sampel Area (KSA) 

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka 

Sampel Area adalah suatu metode baru yang dikembangkan oleh BPPT bekerjasama 

dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen 

yangdidasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (eye estimate). 

Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan 

perangkat teknologi di dalamnya. 

Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Indonesia 

dengan metode KSA adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang dahulu 

konvensional menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di 

dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat 

waktu. 

Kerangka Sampel Area 2021 dilaksanakan dalam 12 kali pengamatan. 

Pengamatan segmen dilakukan pada 7 (tujuh) hari terakhir di setiap bulannya. 

Perhitungan produksi Padi dan Jagung 2021 dijadwalkan akan selesai pada bulan Januari 

2021. Pengolahan Survei Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode 

Kerangka Sampel Area Tahun 2021 dilakukan oleh BPS RI dan BPPT. 
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4.14  

4.15 3.6. INOVASI YANG DILAKUKAN BPS KABUPATEN 
MAROS 

BPS Kabupaten Maros selama tahun 2021 tidak ada inovasi 

 

4.16 3.7 UPAYA EFISIENSI Dl BPS KABUPATEN MAROS 
Dalam pelaksanaan  anggaran yang dilakukan  BPS Kabupaten Maros  tetap 

mengacu pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis dengan tidak merubah target kinerja. 

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2021, BPS Kabupaten Maros mampu melakukan 

penghematan dalam bentuk Refocussing Anggaran.Dari segi penggunaan sumber daya 

lainnya, Efisiensi dilakukan untuk jenis belanja barang khususnya belanja non 

operasional lainnya. 

 

Tingkat efisiensi BPS Kabupaten  Maros menurut hasil pengukuran Aplikasi SMART 
rata-rata sebesar 3,55 persen dengan nilai SMART sebesar 84,66 sebagaimana tampak 
pada gambar berikut:  
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Efisiensi menurut Tujuan Tahun 2021 BPS Kabupaten Maros 

 
Tujuan 

 
Indikato

r 

Capaian 
Kinerja (%) 

Realisasi 
Anggaran (%) 

Efisiensi 
(%) 

1. Menyediakan data statistik yang 
dimanfaatkan sebagai dasar 
pembangunan 

1.1. Meningkatnya 
Pemanfaatan data 
statistik yang berkualitas 

 
154 

 
96,45 

 
 

 

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

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

 
100 

 
0 

 
0 

 

3.Meningkatnya Pelayanan  
prima dalam penyelenggaraan SSN 

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

 
100 

 
93,74 

 
 

 

 
4. Penguatan tata kelola kelembagaan 

dan reformasi birokrasi 

4.1.SDM Statistik yang 
Unggul dan berdaya saing 
dalam kerangka tata kelola 
Kelembagaan 

 
 

98 

 
 

97,74 

 
 

 

 

  

 

REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) MENURUT JENIS 
BELANJA BPS KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 

Kode Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
51 Belanja Pegawai 3.380.423.000 3.329.760.773 50.662.227 98,50 
52 Belanja Barang 1.939.174.000 1.797.750.799 141.423.201 92,71 
53 Belanja Modal 146.014.000 144.194.000 1.820.000 98,75 

Jumlah 5.465.611.000 5.271.705.572 193.905.428 96,45 

  

Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2021 di 

BPS Kabupaten Maros dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Belanja pegawai mencapai  98,50 persen dari pagu Rp.3.380.423.000,- 

2) Belanja barang mencapai  92,71 persen dari pagu Rp. 1.939.174.000,- 

3) Belanja modal mencapai 98, 45 persen dari pagu Rp. 146.014.000,- 

Total sisa dana hasil efisiensi untuk seluruh belanja adalah Rp. 193.905.428,-atau 

sebesar 3,55 persen dari pagu anggaran seluruhnya Rp. 5.465.611.000,-Efisiensi 
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anggaran untuk belanja barang sebagian besar dilakukan untuk belanja bahan, honor 

yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa 

profesi, belanja perjalanan biasa, dan belanja perjalanan dinas dalam kota. 

4.17  

4.18 3.8. REALISASI ANGGARAN 2021 

Realisasi Keuangan: 

Kegiatan BPS Kabupaten Maros Tahun 2021 dalam penyelenggaraan statistik 

ditaksanakan melalui 2 (dua) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam 

DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran Rp. 7.306.352.000,-.setelah revisi 

akhir sebesar Rp .5.465.611.000,- 

 
 

Kode Uraian 
Pagu Awal  

(Rp) 
Pagu Akhir 

(Rp) 
Selisih 

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

054.01.01 Program DMPTTL 4.390.130.000,- 4.203.419.000,- 187.311.000,-

054.01.06 Program PPIS 2.916.222.000,- 1.262.192.000,- 1.654.030.000,-

Jumlah 7.306.352.000,-5.465.611.000,0 1.840.741.000,-

Pada tahun 2021, BPS Kab.Maros mengalami 7 kali revisi anggaran yang berakibat 

berkurangnya anggaran di program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 

sebesar Rp 1.654.030.000,-Sedangkan di Program DMPTTL berkurang sebesar       

Rp. 187.311.000,- 

BPS Kabupaten Maros melaksanakan setidaknya 7 (tujuh) kali revisi anggaran hingga 
periode 31 Desember 2021.DIPA awal TA 2021 dengan Nomor DIPA 
054.01.2.428842/2021 tanggal 23 November 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 
7.306.352.000, 

       Revisi pertama berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 
Selatan nomor B-008/BPS/7300/511/01/2021 pada tanggal 28 Januari 2021 perihal 
penghematan anggaran tahun 2021. Revisi DIPA tertanggal 19 Februari 2021 
menghasilkan nilai DIPA sebesar Rp. 6.757.305.000,- atau menurun sebesar 7,5 persen 
disbanding DIPA awal. 

Revisi DIPA kedua berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi 
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Sulawesi Selatan nomor B-014/BPS/7300/511/04/2021 pada tanggal 23 April 2021 
perihal revisi anggaran untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan BPS. Revisi DIPA 
tertanggal 10 Juni 2021 menghasilkan nilai DIPA sebesar Rp. 6.661.308.000,- atau 
menurun sebesar 1,4 persen dibandingkan nilai DIPA pada hasil revisi pertama 

Revisi DIPA ketiga berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 
Selatan nomor B-284/02120/6/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 perihal Revisi Anggaran 
Daerah terkait pengolahan SP2020 Lanjutan (SP2020 C1). Revisi DIPA tertanggal 29 
Juli 2021 menghasilkan nilai DIPA sebesar Rp. 5.451.704.000,- atau menurun sebesar 
18,2 persen dibandingkan revisi kedua. 

Revisi DIPA keempat berdasarkan surat dari BPS RI nomor 
B224/01000/PR.440/7/2021 pada tanggal 27 Juli 2021 perihal revisi refocusing 
anggaran TA 2021 tahap IV. Revisi DIPA tertanggal 12 Agustus 2021 menghasilkan nilai 
DIPA sebesar Rp. 5.347.036.000,- atau menurun sebesar 1,9 persen dibandingkan revis 
DIPA ketiga. 

Revisi DIPA kelima tertanggal 8 Oktober 2021 dalam rangka pengadaan barang modal 
berupa 6 unit laptop, 1 unit PC, 4 unit UPS, 1 unit CCTV, dan 1 unit office projector. 
Revisi DIPA menghasilkan nilai DIPA sebesar Rp. 5.465.611.000,- meningkat sebesar 
2,2 persen dibandingkan revisi DIPA keempat. 

Revisi DIPA keenam tertanggal 30 November 2021 dalam rangka refocusing kebutuhan 
belanja pegawai ke operasional perkantoran. Revisi DIPA menghasilkan nilai DIPA yang 
sama dengan revisi DIPA kelima sebesar Rp. 5.465.611.000,- 

Revisi DIPA ketujuh dalam rangka pemutakhiran POK akhir tahun 2021 tertanggal 29 
Desember 2021 menghasilkan nilai DIPA yang sama dengan revisi keenam sebesar Rp. 
5.465.611.000,- 

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan BPS Kabupaten 

Maros dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 

realisasinya mencapai persen, terdiri dari belanja pegawai 98, 50 persen dan belanja 

barang 94.53 persen; 

2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 

93.74  persen berupa belanja barang. 

Nilai penyerapan seluruh anggaran ini sebesar 96,54 persen. 

 

RINCIAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BPS KABUPATEN MAROS 
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TAHUN 2021 
 

Kode Uraian Pagu akhir (Rp) Realisasi Prosentase 

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

054.01.01 Program DMPTTL 4.203.419.000,- 4.093.294.543,- 97,38 

054.01.06 Program PPIS 1.262.192.000,- 1.183.221.239,- 93,74 

Jumlah 5.465.611.000,- 5.276.515.782,- 96, 54 

 

 

Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program di atas, bila dibandingkan 

dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

AKUNTABILITAS KEUANGAN HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM 

 

Kode Nama Program 
Daya Serap Anggaran 

(persen) 
Capaian Kinerja 

(persen) 

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

054.01.01 Program DMPTTL 97,38 100,00 

054.01.06 Program PPIS 93,74 100,00 

Rata-rata 96,54 100,00 

Berdasarkan tabel diatas, Secara umum dapat dikatakan seluruh program 

memiliki  capaian kinerja lebih tinggi dibanding dengan penyerapan anggaran. Hal ini 

mencerminkan bahwa BPS Kabupaten Maros telah berhasil  melakukan efektifitas dan 

efisiensi anggaran Tahun 2021. 
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BAB IV 
PENUTUP  

 

4.1 Tinjauan Umum 

Rencana kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros tahun 2021 telah 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang disusun diawal tahun 2021. Rencana kerja 

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

terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. 

Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan 

monitoring serta evaluasinya. Pada tahun 2021 kebijakan, program dan kegiatan telah 

berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya 

secara keseluruhan juga telah berhasil dicapai dan melampaui target yang ditetapkan. 

Terdapat 4 tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Maros di tahun 2021, 

yaitu : 

1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

2. Meningkatkan kolaborasi, integritas dan standarisasi dalam penyelenggaraan 

SSN. 

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birok 

Tujuan yang telah ditentukan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus 

dicapai. Untuk tujuan satu, capaian kinerja di tahun 2021 mencapai 154 persen, 

tujuan kedua capaian kinerjanya mencapai 100 persen, untuk tujuan ketiga capaian 

kinerjanya mecapai 100 persen, dan tujuan keempat capaian kinerjanya mencapai 98 

persen sehingga capaian kinerja rata-rata mencapai 138 persen. 

Akuntabilitas  kinerja BPS Kabupaten Maros merupakan perwujudan kewajiban BPS 

Kabupaten Maros untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan 

dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 Tahun 2021, secara periodik 

selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Maros 

dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri dari 4 (empat) tujuan 
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yang meliputi 7 (tujuh) sasaran strategis. Sesuai dengan visi BPS sebagai Penyedia Data 

Berkualitas Untuk Indonesia Maju, terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

dalam mencapai tujuan yaitu: 

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

mencapai 154 persen diatas target yang telah ditentukan  

Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

mencapai 100 persen diatas dari target ( dalam Renstra 2020-2024 isian target 0) 

Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN mencapai target 

100 persen diatas dari target ( dalam renstra 2020-2024 isian target 0) 

Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi mencapai t 98 persen 

dan tidak mencapai  target Renstra 2020 - 2024 

Kegiatan BPS Kabupaten Maros tahun 2021 dalam penyelenggaraan statistik 

dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam 

DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp 

5.465.611.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai Rp.5.276.515.782,00 atau 

sekitar 96,54 persen dari pagu total. Sisa dana 3,46 persen atau sebesar Rp 193.905.428,00 

merupakan hasil efisiensi dari  beberapa mata anggaran khususnya dari jenis belanja barang 

(52)  

4.2 TINDAK LANJUT 
Pada tahun 2021 BPS Kabupaten Maros menghadapi tantangan dan hambatan yang 

cukup besar terlebih lagi dimasa pandemi covid 19 dan harus melaksanakan kegiatan besar yaitu 

Sensus Penduduk 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

agar BPS Kabupaten Maros tetap dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan 

yang prima kepada pengguna data. 

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:  

1.  Sharing Knowledge masih akan terus dilaksanakan untuk saling membangun dan 

meningkatkan kualitas ASN di BPS Kabupaten Maros meskipun harus menyesuaikan dengan 

kondisi sebagai dampak dari penyebaran virus covid-19. Dengan memanfaatkan fasilitas zoom 

meeting, Sharing Konwledge dapat dilaksanakan diwaktu rapat offline maupun online serta 

melalui grup Whatsapp sehingga dapat berjalan dengan baik dalam rangka upaya peningkatan 

kapabilitas pegawai menjadi SDM yang siap menerima dan menjalankan tanggung jawabnya 

dan mampu mengaplikasikan kinerjanya se-optimal mungkin sesuai dengan tujuan, harapan 
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dan cita-cita yang diinginkan demi kemajuan bersama, serta sejalan dengan Reformasi 

Birokrasi. 

2.Memberikan kesempatan kepada ASN BPS Kabupaten Maros untuk dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat 

maupun seminar merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas demi kemajuan dan masa 

depan yang lebih terjamin untuk kesuksesan bersama. 

 
3.Terus berupaya memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat merupakan cara untuk 

memperoleh data yang berkualitas. Berbagai kegiatan sosialisasi pun sangat penting untuk selalu 

digaungkan sehingga masyarakat akan semakin mengerti dan memahami akan pentingnya data 

BPS dalam berbagai aspek pemerintahan, dalam hal ini berhubungan dengan pengambilan 

keputusan dan kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan peningkatan 

pembangunan. Maka dengan demikian, masyarakat sebagai responden pemberi data akan 

menerima dengan tangan terbuka kehadiran setiap petugas pendataan yang datang berkunjung, 

baik di rumah pribadi maupun di instansi pemerintah dan tempat usaha/perusahaan. 

4.Keberhasilan  pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Maros merupakan 

hasil dari usaha dan kerja keras Bersama serta kegigihan untuk terus berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah Kabupaten Maros. Pencapaian ini hendaknya semakin memotivasi seluruh 

apparat BPS untuk terus berkarya dan berinovasi demi mencapai kesusksesan Bersama. 

5.Koordinasi, integrasi, sinkronisasi berbagai aktifitas kegiatan BPS dengan pemerintah daerah 

harus terus digiatkan bahkan ditingkatkan lagi,disamping tetap melakukan pendekatan dan 

peningkatan kerja sama dengan instansi dan Lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder. 

 

BPS Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2021 sudah sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, meskipun beberapa sasaran belum tercapai secara 

maksimal. Secara umum, beberapa yang harus ditindaklanjuti BPS Kabupaten Maros untuk 

mencapai target yang ditetapkan, di antaranya adalah : 

Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik BPS Kabupaten Maros  berupaya 

memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna data. 

Untuk itu, ke depan perlu adanya manajemen waktu yang lebih baik serta optimatisasi sumber 

daya yang ada. Koordinasi antar seksi dan subbagian dalam peningkatan kecepatan 

penerbitan publikasi/laporan juga merupakan hal yang perlu ditingkatkan. Selma lini perlu 

bekerja sama dan bersinergi guna menunjang tercapainya target yang sudah ditetapkan untuk 
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tahun-tahun mendatang. 

Selanjutnya guna mewujudkan visi " Penyelenggara Data Statistik Berkualitas Untuk 

Indonesia Maju " dengan rumusan pernyataan misinya, BPS Kabupaten Maros perlu 

mengoptimalkan waktu serta upaya meningkatkan kualitas dan ragam publikasi/laporan statistik 

kepada masyarakat luas terutama perusahaan-perusahaan, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya memberikan data kepada petugas BPS. 

Optimalisasi sumber daya manusia juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan staf 

melalui pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi maupun seminar serta memberi 

kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2, 

guna pencapaian peningkatan mutu. Koordinasi dan kerjasama antar lini juga perlu ditingkatkan 

untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugas. Disamping itu perlu juga dilakukan optimalisasi 

sarana pengotahan dan software yang ada dengan terus belajar mandiri melalui berbagai media 

yang ada, seperti buku-buku, media cetak maupun elektronik serta Internet. Peningkatan kualitas 

program data entry (pengolahan) dari BPS diharapkan akan lebih meningkatkan kecepatan, 

keakuratan dan ragam data yang dihasilkan. 

Akhirnya semoga LAKIN BPS Kabupaten Maros ini menjadi salah satu bahan acuan 

penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Operasional (Operational Plan), Rencana 

Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic 

Plan) pada masa-masa yang akan datang. 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI 

BPS KABUPATEN MAROS 

 

 
 
 
 
 

  

Kepala BPS Kabupaten 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Bagian Umum 
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Lampiran 2. Visi BPS Kabupaten Maros 

Visi BPS Kabupaten Maros : 

“Penyelenggara Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” 

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

Misi BPS Kabupaten Maros : 

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 

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

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

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

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kab. Maros Tahun 2020 - 2024 

No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis Indikator Kinerja 
Target 

UIC 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 
 Meningkatnya 

peman faa tan 
data  stat i st ik  
yang berkualitas 

Persentase pengguna data 
yang menggunakan data BPS 
sebagai dasar perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi 
pembangunan nasional (%) 

25 30 35 40 45 Seksi IPDS 

Persentase publikasi statistik 
yang menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan monitoring, dan 
evaluasi pembangunan 
nasional (%) 

3 7 7 14 14 Seksi 
Sosial, 
Produksi, 
Distribusi, 
Nerwilis 

2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 
 Penguatan 

komitmen K/L/D/I 
terhadap SSN 

Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik (%) 

25 30 35 40 45 Seksi IPDS 

Persentase K/L/D/I yang 
menyampaikan metad ata  
sektora l  dan khusus sesuai 
standar (%) 

30 30 40 40 50 Seksi IPDS 

3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 
 Penguatan 

statistik sektoral 
K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mampu menyelenggarakan 
statistik sektoral secara 
mandiri 
sesuai NSPK (%) 

30 34 38 42 46 Seksi 
Sosial, 
Produksi, 
Distribusi, 
Nerwilis 

4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 
 SDM stat ist ik  

yang unggul dan 
berdaya saing 
dalam kerangka 
tata kelola 
kelembagaan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat  

62 64 64 66 66 TU 

Persentase kepuasan 
pen ggun a dat a  terhadap 
sarana dan prasarana 
pelayanan BPS (%) 

97 97 98 98 98 TU 
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Lampiran 3. Pengukuran capaian kinerja BPS Kabupaten Maros tahun 2021(PK 2021) 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

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

1 . Meningkatnya 
peman faatan data  
s tat ist ik  yang 
berkualitas 

Persentase pengguna 
data yang menggunakan 
data BPS sebagai dasar 
perencanaan, 
monitoring, dan 
evaluasi pembangunan 
nasional (%) 

Persen 94 94 100 

  Persentase publikasi 
statistik yang 
menerapkan standard 
akurasi sebagai dasar 
perencanaan 
monitoring, dan 
evaluasi pembangunan 
nasional (%) 

Persen 100 100 100 

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

Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan 
rekomendasi 
kegiatan statistik (%) 

Persen 100 100 100 

  Persentase K/L/D/I yang 
menyampaikan 
metad ata  s ekt ora l  
dan khusus sesuai 
standar (%) 

Persen 100 100 100 

3 . Pen guat an statistik 
sektoral K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mampu 
menyelenggarakan 
statistik sektoral secara 
mandiri 

sesuai NSPK (%) 

Persen 100 100 100 

4 . SD M stat ist ik  yang 
unggul dan berdaya 
saing dalam kerangka 
tata kelola kelembagaan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Persen 57 55.70 97,72 

  Persentase kepuasan 
pen ggun a da ta  
terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan BPS 
(%) 

Persen 97 97 100 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
BPS KABUPATEN MAROS 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Menyediakan data 
statistik untuk 
dimanfaatkan sebagai 
dasar pembangunan 

 

  

1.1.Meningkatnya 
pemanfaatan data statistik 
yang berkualitas 

Persentase Pengguna data yang 
menggunakan data BPS sebagai dasar 
perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional (%) 

Persen 95 

Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi(%) 

Persen 90 

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

 

  

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

Persentase Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang mendapatkan 
rekomendasi kegiatan statistic (%) 

Persen 25 

Persentase Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang menyampaikan 
metadata sectoral sesuai standar (%) 

Persen 50 

3. Meningkatnya 
pelayanan prima dalam 
penyelenggaraan SSN 

 

  

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

Persentase Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang mendapatkan 
pembinaan statistic (%) 

Persen 90 

4.  Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan 
reformasi birokrasi 

 

  

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP  Persen 65 
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Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

4.2.SDM Statistik yang 
Unggul dan berdaya 
saing dalam kerangka 
tata kelola 
kelembagaan 

Persentase kepuasan pengguna data 
terhadap sarana dan prasarana 
pelayanan BPS (%) 

Persen 97 
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Lampiran 5. Jumlah SDM 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN MAROS 
MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN 

TAHUN 2021 

No Unit Organisasi 

S2 Sl/DIV DI/ DIII SLTA JUMLAH 

L P L P L P L P L P 

            

1. Kepaia BPS Kota 1 - - - - - - - 1 - 
2. Bagian Umum - 1 - - - - 2 1 2 2 
3. Tenaga Fungsional 

Statistisi 1 - 4 5 - - - - 5 5 

4. Tenaga Fungsional 
Umum - - 1 6 - - 3 - 4 6 

5 . - - -  - - - -   

6 . -  -  - - - -   
7.  - -   - - - -   
8.  - -   - -     

Jumlah 2 1 5 11 - - 5 1 12 13 
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Lampiran 6. Kegiatan BPS Kabupaten Maros 

KEGIATAN BPS KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 
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DAFTAR PUBLIKASI TAHUN 2021 

 

No. Judul Publikasi 
Periode 
Terbit 

Bahasa 

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

1 . Kabupaten Maros Dalam Angka 2021  Tahunan Indonesia/ 
Inggris 

2 . 
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Menurut 
Lapangan Usaha 2016-2020 

Tahunan Indonesia 

3 . 
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Menurut 
Pengeluaran 2016-2020 

Tahunan Indonesia 

4 . Kecamatan Turikale Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

5 . Kecamatan Marusu Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

6 . Kecamatan Camba Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

7 . Kecamatan Mandai Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

8 . Kecamatan Simbang Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

9 . Kecamatan Maros Baru Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

10 . Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

11 . Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

12 . Kecamatan Tompo Bulu Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

13 . Kecamatan Lau Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 
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No. Judul Publikasi 
Periode 
Terbit Bahasa 

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

14 . Kecamatan Tanralili Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

15 . Kecamatan Mallawa Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

16 . Kecamatan Cenrana Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

17 . Kecamatan Bontoa Dalam Angka 2021 Tahunan Indonesia 

18 . 
Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Maros 
2021 

Tahunan Indonesia 

19 . Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros 2021 Tahunan Indonesia 

    

 

 


