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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, kolusi dan nepotisme dengan 

mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil 

guna, dan bertanggung jawab, di pandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja 

untuk mengetahui kemampuan dalam upayah pencapaian visi, misi dan tujuan 

penyelenggara kegiatan. 

  Laporan Akuntabilitas kinerja BPS kabupaten Maros tahun 2016 di maksudkan untuk 

memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang 

diberikan oleh pemerintah kepada Badan Pusat Statistik dalam menyelenggarakan 

perstatistikan melaksanakan koordinasi dan kerjasam serta mengembangkan dan 

membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai 

pertauran perundang-undangan yang berlaku.  Laporan ini juga sebagai masukan bagi 

BPS dalam mengevaluasi kegiatan BPS Kabupaten Maros tahun anggaran 2016 dan 

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS terutama di Wilayah 

Kabupaten Maros. 

 

  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 hargai. 

 Maros, 10 Februari 2017  
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Kepala 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat 

Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui 

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

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

lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.  

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan 

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

BPSKabupaten  Maros, yaitu “ pelopor data statistik terpercaya untuk semua (the agent of 

trustworthy statistical data for all)” akan diupayakan dan dicapai dengan menerapkan misi 

BPSKabupaten  Maros. Misi BPS Kabupaten  Maros adalah (a) menyediakan data statistik 

yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun 

internasional;  (b) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; (c) membangun insan statistik yang frofesional, 

berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 

Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, 

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

2. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan statistik 

khusus. 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuandan teknologi di bidang statistik yang tepat guna dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statisik serta terselenggaranya good 

governance. 

 
Sasaran strategis pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah : 

a. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu diseluruh 

bidang pembangunan sera meningkatkan pelayanan bagi pengguna dats dan informasi statistik; 

b. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good 

govermance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 

c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metode statistik, dan 

teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metode pengumpulan, pengolahan dan 

disemninasi statistik; 
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d. Meningkatkan kerjasama antar lembaga statistik/peneliti dalam negeri maupun internasional atas 

dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan 

informasi bekualitas internasional; 

e. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang 

ada di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat ;dan 

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. 

 

Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada 

tahun 2016 BPS Kabupaten  Maros menetapkan 3 (tiga) program utama dengan capaian 

masing-masing program adalah sebagai berikut :  

(1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan rata capaian 

sebesar 99,02 persen; 

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dengan rata-rata capaian 100,00 

persen; 

(3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, dengan rata-rata capaian 89,48 persen. 

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

DIPA dengan nilai sebesar sebesar Rp 5.270.773.000,-. Realisasinya mencapaiRp 

5.044.339.370,-atau sebesar 95,70 persen. 

 

Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten  Maros terdapat beberapa kendala 

yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan 

anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : 

 
A. Teknis 

1) Mutu sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, masih lemah dan belum memadai, 

disamping kesulitan mencari tenaga non-organisk BPS sebagai mitra statistik. 

2) Saran komunikasi dan transportasi yang belum mamadai,khususnya di daerah dengan kondisi 

geografis yang sulit 

3) Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, 

khususnya dari kalangan dunia usaha. 

4) Semakin tingginya permintaan data bidang kesejahteraan rakyat, yang kadang tidak dapat dipenuhi 

oleh BPS. 

5) Pelaksanaan survei dan kegiatan BPS yang masih tersentralisasi di pusat, kadang menyulitkan 

daerah dalam memenuhi cakupan data yang diinginkan oleh pengguna data. Sehingga, untuk 

pengguna yang membutuhkan cakupan data untuk wilayah terkecil kadang tidak dapat dipenuhi. 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016  v 

6) Berbagai keadaan lapangan yang unik, dan bersifat lokal kadang menjadi contoh kasus yang tidak 

di cover oleh BPS Pusat. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi data karena penafsiran petugas 

yang berbeda dari konsep dan definisi yang ditentukan oleh BPS Pusat. 

7) Proses update data yang ditampilkan di website belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sehingga masih ada data yang disajikan di website kadang tidak up to date. Hal ini menyebabkan 

pengguna data malas mengunjungi website BPS.  

8) Walaupun proses ban berjalan telah diterapkan di BPS Kabupaten  Maros, tetapi masih tetap ada 

saja pencacahan lapangan yang terlambat dilaksanakan. Proses ini pastinya berpengaruh secara 

signifikan terhadap proses pengolahan. 

 

B. Anggaran 

- Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten tidak sepenuhnya tercukupi. 

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

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

Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten  Maros untuk mengatasi kendala tersebut dengan 

menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa 

secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPSKabupaten Maros menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang sangat nyata ( significant result ). Simpulan ini tercermin dari angka rata–rata 

pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten  Maros telah sesuai program, kebijakan, sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi 

BPS Kabupaten  Maros 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

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 hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga 

pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : 

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

KKN 

- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

KKN 

- UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah 

 Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi 

pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan 

yang baik dan terpercaya. 

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu 

instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.  

 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Maros Tahun 2016, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik  Kabupaten 

Maros untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016  2 

Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu 

perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros di tahun yang akan datang. 

1.1.       Maksud dan Tujuan 

 Sebagai pelaksana kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada Visi dan Misi    

       BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah : 

1.  Meningkatkan ketersedian data dan informasi statistik yang berkualitas 

2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan 

efesien. 

3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja 

4. Meningkatkan kapisitas SDM dan pentaaan kelembagaan. 

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, Tujuan BPS Kabupaten Maros selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang 

merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mancapai tujuan tersebut. 

Tujuan Menigkatkan ketersedian data dan informasi statistic yang berkualitas meliputi 

tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu, Tersdianya data dan informasi makro yang 

lengkap, akurat,dan tepat waktu, Tersedianya data dan informasi statistic Sosial dan 

kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, Meningkatkan metodologi sensus 

dan survey, serta pemasukan dokumen. 

Menigkatkan pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan 

efisien, yang meliputi 3 sasaran strategis yaitu Meningkatkan dan mengembangkan analisis 

statistic ,  Meningkatkan efektifitas dan efesiensi diseminasi data dan informasi statistic, dan 

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. 

Penguatan Teknologi informasi dan komunikasi serta sasaran kerja, yang meliputi 3 

sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistic, 

Peningkatan kualitas komunikasi BPS RI dengan BPS daerah, Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana TIK serta sasaran dan prasarana kerja lainnya,  

Meningkatkan Kapasitas SDM dan penataan kelembagaan meliputi 4 sasaran strategis 

yaitu: 

Meningkatkan kapisitas sumber daya manusia(SDM), Meningkatkan pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS, Pentaan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan 

mewujudkan Good Governance, Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan. 
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1.3 .      Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 

 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 

Badan Pusat Statistik sebagai berikut : 

1) Tugas 

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik 

dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala. 

2) Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi/Kab/Kota menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota; 

b. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistic; 

c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPS Kabupaten/Kota; 

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

statistik di kabupaten/kota; 

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 

umum, ketatausahaan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/ Kota. 

3) Susunan Organisasi 

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

tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan 

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

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, yaitu: 

a. Kepala; Kepala BPS Kabupaten adalah jabatan Esolon IIIa 

b. Subbagian Tata Usaha; Esolon IV a 

c. Seksi Statistik Sosial;Esolon IV a 

d. Seksi Statistik Produksi; Esolon IVa 

e. Seksi Statistik Distribusi; Esolon IV a 

f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; Esolon IV a 

g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; Esolon IV a 
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h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Maros yang menjadi  tanggung jawab 

pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah: 

1. Kecamatan Mandai  (KSK) 

2. Kecamatan Moncongloe  (KSK) 

3. Kecamatan Maros Baru   (KSK) 

4. Kecamatan  Turikale (KSK) 

5. Kecamatan Marusu (KSK) 

6. Kecamatan Bontoa (KSK) 

7. Kecamatan Lau (KSK) 

8. Kecamatan Simbang (KSK) 

9. Kecamatan Bantimurung (KSK) 

10. Kecamatan Tanralili (KSK) 

11. Kecamatan Tompobulu (KSK) 

12. Kecamatan Camba (KSK) 

13. Kecamatan Cenrana (KSK) 

14. Kecamatan  Mallawa (KSK) 

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai bagan struktur susunan organisasi BPS 

Kabupaten Maros dapat kita lihat pada lampiran 1.  
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Landasan Hukum 

 Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Maros dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :  

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi 

penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan 

adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik 

akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan 

statistik dasar. 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non 

departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 

 

1.4   Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kualitas dan profesionalis sumber daya manusia dilaksanakan melalui Sub 

kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian tata usaha BPS Kabupaten 

Maros,meliputi penyelenggaraan dan pembinaan SDM, dengan rata-rata capain sebesar 

100,00 persen.  

 Sasaran meningkatnya kapisitas SDM dalam pengetahuan, pengusaan ilmu, metode 

statistic dan teknologi informasi, melalui diklat maupun kursus, mengoptimalkan sumber 

daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf dan KSK diantaranya 

mengikuti pelatihan dan seminar.  Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar 

pada jalu formal seperti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti ke S1,S2, guna 

mencapai peningkatan mutu. Jumlah SDM BPS Kabupaten Maros Menurut organisasi dan 

jenjang pendidikan tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 5. 
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1.5    Potensi dan Permasalahan 

 

Meskipun program kegiatan sudah selesai dengan sasaran dan tujuan yang telah  

ditetapkan, namun masih memerlukan bebarapa langkah perbaikan guna lebih 

menyempurnakan secara umum, beberapa penyebab atau permasalahan yang mengakibatkan 

tidak tercapainya target saran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : 

a. Kebutuhan data dan informasi oleh berbagai konsumen data dirasakan semakin 

cepat, utamanya bulanan,triwulanan dan semesteran dan luas cakupannya pada 

beberapa data yang bersipat strategis, seperti antara lain PDRB 

perkapita,Pertumbuhan ekonomi,Tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga 

kerja di berbagai sector kegiatan, tingkat kemiskinan, jenis dan motif 

kriminalitas dan kerawanan sosial, merupakan sebagian data yang strategis, 

sehingga dibutuhkan sedini mungkin dan mampu mencakup wilayah terkecil 

(Small area statistic). 

Terbatasnya waktu pengumpulan data dan factor kesulitan lapangan untuk 

memperoleh data. 

b. Tingkat kesadaran masyarakat umum terhadap kegiatan statistic masih relative 

rendah sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan statistic 

secara keseluruhan.  Misalnya kurang adanya sikap kooperatif dari responden 

dalam memberi informasi yang dibutuhkan terutama pada perusahaan yang 

berskala besar. 

c. Terbatasnya sarana pengolahan dan software untuk mempercepat proses 

pengolahan dan penyajian data statistic yang semakin beragam dan meningkat 

intesitasnya. 

d. Konsistensi data baik antara data maupun waktu, masih banyak dianggap oleh 

sebagian konsumen data BPS perlu lebih diperhatikan temuan lapangan oleh 

pihak pengguna data dan pengamatan serta analisis data oleh mereka penting 

untuk disikapi secara maksimal sampai ditingkat daerah terkecil. Cepatnya 

perkembangan teknologi informasi diluar(external factor) tidak diimbangi 

dengan ketersedian SDM yang berkualitas sehingga sangat sulit untuk dapat 

menyesuikan adanya perkembangan terkonologi tersebut. 
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1.6 .    Sitematika Penyajian Laporan 

Secara umum informasi yang disajikan adalah informasi tentang Kinerja atas penggunaan 

dana APBN, dengan sistematika sebagai berikut  : 

Bab. I.   Pendahuluan 

         Pada bab ini disajikan landasan penyusunan LAKIP, mekanisme penyusunan dan  

               informasi umum lain yang perlu di sajikan 

Bab. II    Perencanaan Kinerja 

         Pada bab ini di sajikan informasi tentang perkembangan kinerja setiap program  

              Prioritas 

Bab.III   Akuntabilitas Kinerja 

               Pada Bab ini disajikan informasi tentang capaian kinerja utama 

Bab.IV.  Penutup 

                Pada Bab ini meyimpulkan capaian kinerja secara umum, kendala utama yang 

dihadapi serta informasi lain yang di perlukan. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 

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

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan 

Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, 

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros dalam menetapkan rencana strategis Tahun 

2015-2019 mengacu Renstra BPS Pusat 2015-2019. 

 Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan  hal mutlak bagi 

kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan 

atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi 

statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, 

terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Maros perlu menyusun suatu perencanaan 

strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu 

mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat 

terwujudnya good governance dan clean goverment tersebut. 

 Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Maros adalah dokumen 

perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten/ Kota yang berlaku 

selama kurun waktu 2015-2019. 

1) Visi  Satuan Kerja 

Visi BPS  “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.( The Agent of trustworthy 

statistical data for all)”. 

2) Misi  Satuan Kerja 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Maros yang 

menggambarkan hal yang haru dilaksanakan, yaitu : 

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

berstandar nasioanal maupun internasioanl. 
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2. Memperkuat Sistem Statistik Nasioanal (SSN) yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 

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

kemajuan perstatistikan. 

3) Tujuan  

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk 

menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta 

melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi penyelenggaraan statistik.  

Tujuan utama pembangunan statistik BPS Kabupaten Maros Lima Tahun kedepan 

adalah meningkatkan ktersediaan data dn informasi statistic yang berkualitas serta 

pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang handal, efektif, dan efisien. Untuk 

itu, BPS Kabupaten Maros perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, 

integrasi,, sinkronisasi , dan standarisasi kegiatan statistik. 

Dalam rangka mengatasi lingkungan strategis yang berkembang, maka 

pembangunan statistic dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program 

Statcap CERDAS ( Statistical Capacity Building – Charge and Reform for Development 

of Statistics In Indonesia ). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-

2016, meliputi : 

a. Peningkatan kualitas data 

b. Pembinaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

c. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja,dan 

d. Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 

4) Sasaran 

1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat 

waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi penggunan 

data dan informasi statisik; 

2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka 

mewujudkan good govermance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas 

kinerja aparatur BPS 

3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metode statistik, 

dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metode pengumpulan, 

pengolahan dan diseminasi statistik; 
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4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga statistik/peneliti alm negeri maupun 

internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam 

rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 

5. Terwujudnya SSN dlam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga 

statistik yang ada baik di instansi pemerintah maupun masyarakat; dan 

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan berbagai 

indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan 

informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam  memproleh data 

dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 

pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), serta keberhasilan pngelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja 

menuju opini “ Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap Laporan Keuangan. 

5) Kebijakan  

Arah kebijakan penyelenggaraan satuan kerja mengacu kepada strategi 

pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan 

Statistik BPS Tahun 2015-2019, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan 

kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya; 

b. Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap 

untuk mendukung otonomi daerah; 

c. Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen dan pengguna data dengan 

memberi apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berbagai 

kegiatan statistik; 

d. Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah 

dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta 

pembinaan karir pegawai; 

e. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, 

transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi 

informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima. 
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f. Mengefektifkan funfsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak 

pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan. 

6) Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Maros maka untuk tahun 2016 

dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu : 

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS  

Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk 

kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung 

dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti 

penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya. 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 

dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang 

telah ada di BPS Kabupaten Maros, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas 

ruang kerja. Program ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional 

pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengn demikian tanggung jawab 

BPS Kabupaten Maros dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik. 

Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasan kerja 

yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana 

dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan 

sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, 

kemudahan dn keamanan pada pegawai serta dapat lebih memperlancar dan 

mempercepat proses kegiatan statistik. 

c) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

Kegiatan BPS Kab. Maros yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin 

selanjutnya akan ditampung pada program yang disebut program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik. Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan 

mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan 

analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data 

statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, 
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pemantauan dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan 

kebijakan baik nasional maupun regional. 

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan 

dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di 

bidang penyediaan data statistik. Kegiatan-kegiatan pokok pada program ini yang akan 

dilaksanakan selama periode tahun 2015-2019 setiap tahunnya sama, yaitu:  

Menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan;  

Koordinasi dengan stakeholders; dan Pembangunan kapasitas. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja BPS 2016 

 Perjanjian kinerja digunakan untuk sebagai dasar menilai keberhasilan, kegagalan 

pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama periode waktu satu tahun. 

Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan hasil perjanjian kenirja tahun 2016 secara umum BPS 

Kabupaten Maros berhasil melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

dibidang statistic ,secara jelas dapat dilihat pada perjanjian kinerja kegiatan. 

 Pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerja  seluruh kegiatan BPS Kabupaten Maros 

sebesar 100,00 persen . Seluruh kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan yang terdapat bidang 

atau bagian yang ada pada BPS, yaitu bagian Tata Usaha,Bidang statistic sosial, Produksi, 

Distribusi,Neraca dan analisis dan IPDS. 

 Perjanjian Kinerja terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS 

Kabupaten Maros tahun 2016 menunjukkan hasil yang memadai dengan persentase 100,00 

persen ,secara rinci pencapaian kinerja dengan lengkap dapat dilihat pada lampiran 3. 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, BPS Kabupaten Maros menetapkan indikator utama sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, sebagai berikut : 

 

 2.3.    INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 
Indikator  Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan 

kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) 

yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil di identifikasi 

dengan memperhatikan  proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. 
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1.   Nama Unit Organisasi    :  BPS Kabupaten Maros 

2. Tugas                              : Melaksanakan penyelenggara statistik dasar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Fungsi 

a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Maros 

b. Koordinasi kegiatan fungsional  dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten 

Maros 

c. Penyelenggaraan pembinaan dan  pelayanan  administrasi umum dibidang 

perencanaan umum, ketatausahaan. Organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan dan rumah tangga BPS Kabupaten 

Maros 

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

( Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 ) 

 

 

No 

 
 
 

Tujuan/Sasaran 

 

 

Indikator Kinerja 
 

Utama 

 

 

Penanggung 
 

Jawab 

 

 

Sumber data 

 

 

Penjelasan 

 

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

1 Peningkatan 
 

kualitas data 

statistik 

1.a. Persentase 
 

konsumen 

yang merasa 

puas dengan 

kualitas data 

statistik 

-Seksi Distribusi 
 

- Seksi Sosial 
 

- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 

Survei 
 

kebutuhan 
 

Data 

Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

Formula 
 

=(x/y)x100% 

X=Jumlah 

konsumen yang 

merasa puas 

dengan kualitas 

data statistik 

Y=Jumlah 

konsumen 

1.1. Meningkatnya 
 

kepercayaan 

1.1.a. Persentase 
 

konsumen 

 Survei 
 

kebutuhan 

Formula 
 

=(x/y)x100% 
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 pengguna 
terhadap 
kualitas data 
BPS 

yang 

merasa 

puas 

dengan 

kualitas 

data 

statistik 

1.1.b. Persentase 

konsumen 

yang selalu 

menjadikan 

data dan 

informasi 

statistik BPS 

sebagai 

rujukan 

utama 

1.1.c. Persentase 

Pemutakhira n 

data MFD dan 

MBS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.d.Jumlah 

publikasi 

/Laporan 

yang terbit 

tapat 

waktu 
1.1.e. Jumlah 
 

 
-Seksi IPDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seksi Distribusi 
 

- Seksi Sosial 
 

- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 
 

- Seksi IPDS 
 

 
 
 
 
 
- Seksi Distribusi 
- Seksi Sosia 
- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 
 

- Seksi IPDS 
 

 
 
 
 
 
-Seksi Distribusi 
 

- Seksi Sosial 
 

- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 

 

Data Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 
 
 
 
 
 
Survei 

kebutuhan 

Data 

Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem 

informasi 

Master File 

Desa dan 

Master Blok 

Sensus 

 

 
 
 
 
 
Laporan Kegiatan 

BPS 

Kabupaten/Kot a 

 

X=Jumlah 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 
Y=Jumlah 
konsumen 
 
 
 
Formula 
 
=(x/y)x100% 
X=Jumlah 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 
Y=Jumlah 
konsumen 
 
 
 
 
 
Formula 
 
=x/y)x100% 
X=Jumlah 
pemutakhiran 
 
data MFD dan 
 
MBS 
 
y=Jumlah MFD 
 
dan MBS  
Jelas 
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1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 

kualitas 

hubungan 

dengan 

sumber data 

(responden 

engagement). 

Publikasi 
 

/Laporan 

sensus 

yang terbit 

tepat 

waktu 
 

 
1.2.a. Persentase 

pemasuka 

n 

dokumen 

(response 

rate ) 

survei 

dengan 

pendekat 

an rumah 

tangga 

 
 
 
 

 
1.2.b. Persentase 

pemasuka 

n 

dokumen 

(response 

rate) 

survei 

dengan 

pendekat 

an Usaha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.c. Persentase 

pemasuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Seksi Distribusi 

 

- Seksi Sosial 
 

- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seksi Distribusi 

 

- Seksi Sosial 

Laporan 
 

Kegiatan BPS 

Kabupaten/Kot 

a 

 
 
 
 
 
 
 
Laporan 

Kegiatan BPS 

Kabupaten/Kot 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laporan 

Kegiatan BPS 

Kabupaten/Kot 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan 

Jelas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula 

 

=(x/y)x100% 

X= Jumlah 

pemasukan 

dokumen 

(reponse rate) 

survei dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

Y=Jumlah 

dokumen 

survey dengan 

pendekatan 

rumah tangga 

 

 
Formula 

 

=(x/y)x100% 

X= Jumlah 

pemasukan 
 

dokumen 

(reponse rate) 

survei dengan 

pendekatan 

Usaha 

Y=Jumlah 

dokumen 

survey dengan 

pendekatan 

Usaha 
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2.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan 

pelayanan 

prima hasil 

kegiatan 

statistik 

n 
 

dokumen 

(response 

rate ) 

survei 

dengan 

pendekat 

an non 

rumah 

tangga 

non 

usaha 
 
 
 
 
 
 

 
2.a. Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan 

data BPS 

- Seksi Nerwilis 
 

- Seksi Produksi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seksi IPDS 

Kegiatan BPS 
 

Kabupaten/Kot 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Survei 

kebutuhan data 

Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

Formula 
=(x/y)x100% 

X= Jumlah 
pemasukan 
dokumen 
(reponse rate) 
survei dengan 
pendekatan 
non rumah 
tangga non 
Usaha 

Y=Jumlah 
dokumen 
survey dengan 
pendekatan 
non rumah 
tangga non 
usaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Konsumen 
Yang merasa 

puas dengan 
data statistik 

Y=Jumlah 
konsumen 
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. 
 

2.1 

 

 
Meningkatnya 

kualitas 

hubungan 

dengan 

pengguna 

data (user 

engagement) 

pengguna 

terhadap 

kualitas data 

BPS 

 
 
2.1.a. Persentase 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

pelayanan 

data BPS  

 

 

-Seksi IPDS 

 
 
Survei 

Kebutuhan 

data Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

 
 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Konsumen 
Yang merasa 

puas dengan 
data statistik 

Y=Jumlah 
konsumen 
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  2.1.b. Jumlah 
 

pengunjung 

eksternal 

yang 

mengakses 

data dan 

informasi 

statistik 

melalui 

wesite BPS 

 

 
2.1.c. Persentase 

konsumen 

yang puas 

terhadap 

akses data 

BPS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.d.  Persentase 

pengguna 

layanan 

yang 

merasa 

puas 

terhadap 

pemenuha 

n sarana 

dan 

prasarana 

BPS 

-Seksi IPDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Seksi IPDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seksi Tata 

 

Usaha 

Website BPS 
 

Kabupaten/kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survei 

kebutuhan data 

Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survei 

Kebutuhan 

data Survei 

Kepuasan 

Konsumen 

Jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survey 
dengan 
pendekatan 
usahan 

Y=Jumlah 
dokumen 
survey dengan 
pendekatan 
usaha 

 
 

 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survey 
dengan 
pendekatan 
non 
rumahtangga 
non usaha 

Y=Jumlah 
dokumen 
survey dengan 
pendekatan 
non 
rumahtangga 
non usaha 
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3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. 

Peningkatan 
 

birokrasi yang 

akuntabel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 

kualitas 

manajemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber Daya 

 

Manusia BPS 
 

 
Meningkatnya 

pengawasan 

dan 

akuntabilitas 

Kinerja 

Aparatur BPS 

3.a. Hasil 
 

penilaian 

SAKIP oleh 

Insfektorat 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.a. Persentase 

Pegawai 

yang 

menduduki 

jabatan 

fungsional 

tertentu 

 

 
3.1.b. Persentase 

pegawai 

yang 

berpendidik 

an minimal 

Diploma IV 

atau Strata 

1 
 

 
3.2.a. Hasil 

penilaian 

SAKIP oleh 

Insfektorat 

-Seksi Distribusi 
 

-Seksi Sosial 
 

-Seksi Nerwilis 
 

-Seksi Produksi 
 

-Seksi IPDS 
 

-Seksi Tata 
 

Usaha 
 

 
-Seksi Tata 

 

Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seksi Tata 

 

Usaha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seksi Distribusi 

 

-Seksi Sosial 
 

-Seksi Nerwilis 
 

-Seksi Produksi 
 

-Seksi IPDS 
 

-Seksi Tata 
 

Usaha 

Laporan Hasil 
 

Evaluasi SAKIP 
 

oleh Insfektorat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem informasi 

 

Kepegawaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistem informasi 

 

Kepegawaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP 

Oleh Insfektorat 

 
 

Jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Pegawai yang 
menduduki 
jabatan 
fungsional 
tertentu 

Y=Jumlah 
pegawai 

 

 
Formula 

=(x/y)x100% 
X= Jumlah 

Pegawai yang 
berpendidikan 
minimal 
Diploma IV 
atau Strata 1 

Y=Jumlah 
 

pegawai 
 
 
 
 
Jelas 

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu 

kepada RENSTRA BPS Kabupaten Maros Tahun 2015-2019, maka BPS Kabupaten Maros 

menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2016 ke dalam RENCANA KERJA BPS 

Kab. Maros 2016 dengan fokus pada 3 (tiga) program yaitu : 
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS(DMTTL) 

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

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik(PPIS) 

Adapun kegiatan yang ditetapkan pada BPS Kabupaten Maros pada tahun anggaran 

2016 adalah sebagai berikut : 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 

001.Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

- Belanja Gaji Pokok 

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 

- Belanja Tunjangan Anak PNS 

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 

- Belanja Fungsional PNS 

- Belanja Tunjangan PPh PNS 

- Belanja Tunjangan Beras PNS 

- Belanja Uang Makan PNS 

- Belanja Tunjangan Umum PNS 

- Tunjangan kinerja dan lembur 

002.Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

1) Operasional Perkantoran dan Pimpinan 

- Belanja Keperluan Perkantoran 

- Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 

- Belanja Perjalanan biasa 

2) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh  

- Penambah daya tahan tubuh 

3) Penanggung jawab Pengelola Keuangan 

- Honor KPA 

- Honor PPK 

- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan SPM 

- Honor Bendahara Pengeluaran 

- Honor Pejabat Pengadaan 

4) Langganan Daya dan Jasa 

- Belanja Langganan Listrik 

- Belanja Langganan Telepon 
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- Belanja langganan Air PDAM 

5) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

- Pemeliharaan halaman Kantor 

- Pemeliharaan gedung Kantor 

6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

- Pemeliharaan kendaraan Eselon III mobil dan kendaraan roda 2 

- Bahan bakar genset 

- Pemeliharaan Inventaris kantorPemeliharaan AC 

- Pemeliharaan PC dan Laptop 

- Pemeliharaan mesin handkey 

- Pemeliharaan jaringan lisrik, telepon, air dn komputer 

- Pemeliharaan UPS 

       7) Pengelola SAI 

8)   Pemeliharaan Lainnya 

- Transport Lokal administrasi perkantoran dan keuangan  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS  kegiatannya yaitu : 

         Pengadaan Sarana Gedung Kantor 

         Rehabilitasi dan penambahan nilai bangunan gedung kantor,penambahan nilai bangunan      

         gedung rumah dinas 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, kegiatannya yaitu 

1) Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangka Sampel Statistik Bidang Sosial, Produksi, 

Distribusi dan jasa-jasa. Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web dan Peta Wilayah 

Kerja Statistik Berdasarkan Hasil Pemutakhiran, kegiatannya yaitu: 

- Supervisi Pemutakhiran peta  

- Pemutakhiran dan pemeliharaan mfd dan mbs berbasis web Kabupaten. 

2) Survei Angkatan Kerja (Sakernas) Semeteran, kegiatannya yaitu: 

- Updating Listing Sakernas Semesteran  

- Pencacahan Sakernas Semesteran 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

3) Survei Angkatan Kerja (Sakernas) tahunan, kegiatannya yaitu: 

- Refresing Petugas Sakernas tahunan 

- Updating Listing Sakernas tahunan 

- Pencacahan Sakernas tahunan 
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4) Susenas 2016, kegiatannya yaitu :  

- Refresing Petugas Susenas 2016 

5) Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2016, kegiatannya yaitu: 

- Pencacahan Susenas  2016 

- Pemeriksaan hasil pencacahan 

6) Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan, kegiatannya yaitu: 

- Refreshing Petugas Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 

- Pencacahan Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 

7) Survei industri besar/sedang tahunan dan bulanan, kegiatannya yaitu: 

- Pencacahan IBS Tahunan 

- Revisit Hasil Survei IBS Tahunan 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

- Pencacahan IBS Bulanan 

8) Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian, kegiatannya yaitu: 

- Matching Direktori dengan instansi terkait 

- Pencacahan survei energi 

- Pencacahan survei penggalian 

- Updating direktori perusahaan pertambangan dan energi 

- Revisit hasil survei energi 

- Revisit hasil survei penggalian 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

9) Survei Konstruksi, kegiatannya yaitu: 

- Pencacahan survei konstruksi tahunan 

- Revisit hasil pencacahan survei konstruksi tahunan 

- Pengutipan direktori ke instansi lain 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

10) Pengumpulan Data Statistik Perusahaan Peternakan dan RPH, kegiatannya yaitu: 

- Pengumpulan data perusahaan peternakan dan RPH 

- Revisit Perusahaan Peternakan 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

11) Pengumpulan Data Statistik Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI/PP, kegiatannya yaitu: 

- Pengumpulan data perusahaan perikanan dan TPI/PPI/PP 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

12) Survei perusahaan kehutanan, kegiatannya yaitu: 
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- Pencacahan  survei perusahaan kehutanan  

13) Survei Pertanian Tanaman Pangan/ Ubinan dan Luas Lahan, kegiatannya yaitu: 

- Listing dan Pendaftaran Rumah Tangga 

- Pengumpulan data rata-rata produksi tanaman pangan 

- Evaluasi data tanaman pangan dengan Dinas Pertanian 

- Pengumpulan data luas panen setahun 

- Evaluasi data tanaman pangan dengan Diperta Tk.II 

- Penarikan sampel rumah tangga 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

15)Survei Luas panen dan luas lahan tanaman pangan 

       -    Up dating Pemutakhiran 

       -    Pengawasan kelapangan  

16)   Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian, kegiatannya yaitu: 

- Evaluasi data hortikultura dengan Diperta Tk.II 

- Pengumpulan data luas panen setahun Hortikultura 

17)Sensus Ekonomi (SE)2016, kegiatannya yaitu : 

- Pencacahan SE 2016 

- Penerimaan dan pengiriman dokumen SE 2016 

- Editing/coding pencacahan SE 2016 

- Entry nama petugas SE 2016 

- Entry SIPMEN Penerimaan Dokumen SE 2016 

- Entry SIPMEN Pengiriman Dokumen SE 2016 

- Entry SIPMEN editing/coding SE 2016 

- Entry data hasil SE 2016 

- MK dan TF kabupaten ke kecamatan 

    18) Kompilasi Data Transportasi, kegiatannya yaitu: 

- Pengumpulan data Panjang Jalan (PJ) ii 5 dan 6 

- Pengumpulan data Angkutan Jalan Raya (AJR) ii/2 dan ii/3 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

     19) Pengadaan data IKK 2012 dalam Rangka Kebijakan dan Perimbangan 2016,  

          kegiatannya yaitu : 

- Pencacahan khusus pakom IKK 

- Pengumpulan data diagram timbang umum di kabupaten/kota 

    20)Statistik Harga Pedesaan, kegiatannya yaitu : 
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- Pencacahan harga konsumen pedesaan 

- Pencacahan harga produsen pedesaan 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

     21)Survei Triwulanan Keuangan Pemerintah Daerah , BUMD, Pasar Modal, Lembaga  

          Keuangan , dan Keuangan Pemerintah Daerah, kegiatannya yaitu : 

- Pencacahan BUMD 

- Pencacahan realisasi keuangan Kabupaten  

- Pencacahan keuangan Desa 

- Pencacahan APBD keuangan Kabupaten 

- Pengawasan kabupaten ke kecamatan 

      22) Survei Bidang Jasa Pariwisata,Updating Direktori Perusahaan Restoran dan Jasa  

          Perjalanan Wisata, kegiatannya yaitu : 

- Pencacahan VHT-S  

- Revisit VHT-S 

- Pencacahan VHT-L 

- Revisit VHT-L 

      23)   Analis Statistik, kegiatannya yaitu : 

- Penyusunan Statistik Daerah  

- Penyusunan Statistik Daerah Kecamatan 

     24) PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran, kegiatannya yaitu: 

- Penyusunan Laporan studi PDRB menurut Pengeluaran 

      25) Penyususnan Neraca Produksi di Daerah Tahun 2016, kegiatannya yaitu: 

- Cross check tabel data produksi dan harga 

- Penyusunan PDRB menurut lapangan usaha  

2.3. Anggaran Tahun 2016 

Dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Maros pada tahun 2016 

dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2016, 

dengan nilai pagu Bagian Anggaran 54 sebesar Rp. 5.270.773.000,- 
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PAGU ANGGARAN BELANJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAROS 

                                                    TAHUN 2016 

No Program 
Pagu 

(Rp) 

(1) (2) (3) 

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 

3.461.878.000,- 

 

2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

BPS 
85.640.000,- 

3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN 

INFORMASI STATISTIK 
1.723.255.000,- 

JUMLAH 5.270.773.000,- 

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2016 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja BPS 

Kabupaten Maros yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2016 

sebagaimana daftar terlampir. 

 Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Maros Tahun 2016 disusun menurut satuan kerja 

eselon IV, yaitu : 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Statistik Sosial 

- Seksi Statistik Produksi 

- Seksi Statistik Distribusi 

- Seksi Neraca Wilayah dan Analaisis Statistik 

- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi serta 

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. 

 

PENETAPAN KINERJA 

BPS KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 

Tujuan & Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target 

(1) (2) (3) 

   

Tujuan I  : Meningkatkan ketersediaan 

Data dan Informasi Statistik yang 

Berkualitas: 

Persentase pemasukan  

dokumen/response rate kegiatansurvei 

statistik 

100 % 
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1.1. Tersedianya data dan informasi 

statistik ekonomi makro yang 

lengkap,akurat, dan tepat waktu 

Persentase pelaksanaan pencacahan 

lapangan statistik ekonomi yang tepat 

waktu 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari kegiatan 

statistik perusahaan 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari kegiatan 

statistik harga 

Jumlah judul publikasi Statistik 

ekonomi 

Persentase konsumen data ekonomi 

yang merasa terpenuhi kebutuhan 

datanya 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

5 

 

 

100 % 

1.2. Tersedianya data dan informasi 

Statistik Sosial dan kesejahteraan 

Rakyat yang lengkap, akurat dan tepat 

waktu 

Persentase pelaksanaan pencacahan 

lapangan statistik Sosial dan 

Kesejahteraan Rakyat yang tepat waktu 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari kegiatan 

statistik rumah tangga 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari kegiatan 

statistik perusahaan 

Jumlah judul publikasi Statistik Sosial 

dan Kesejahteraan Rakyat 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

95 % 

 

 

2 

Tujuan II : Meningkatkan pelayanan 

prima dalam rangka mewujudkan 

SSN yang andal, efektif, dan efisien 

Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan layanan data BPS 

100 % 

2.1. Meningkatkan hubungan 

denganpengguna data 

Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi 

kegiatan BPS 

Persentase konsumen yang merasa puas 

terhadap akurasi data 

Persentase konsumen yang merasa puas 

terhadap cakupan data 

4 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

2.2. Meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi desiminasi data dan 

informasi statistik 

Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS 

Jumlah pengunjung yang datang ke 

perpustakaan BPS kabupaten. 

450 

 

 

 

205 
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Jumlah instansi pemerintah dan 

lembaga lainnya yang menerima 

publikasi BPS 

24 

Tujuan III : Penguatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi serta 

sarana Kerja 

Persentase data mutakhir yang 

ditampilkan di website BPS Kabupaten 

100 % 

3.1. Meningkatkan kualitas pengolahan 

data dan informasi statistik 

Persentase hasil pengolahan data yang 

dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu 

Jumlah Petugas fungsional paranata 

komputer 

100 % 

 

 

1 

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM 

dan Penataan Kelembagaan 

4.1 . Persentase pegawai berpendidikan 

minimal Diploma IV atau Strata 1 

92 % 

4.1. Meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    Meningkatkan Pengawasan dan 

akuntabilitas aparatur kinerja BPS 

4.1.a. Persentase Pegawai yang sudah 

pernah mengikuti diklat prajbatan 

 

41.b. Persentase pejabat yang sudah 

pernah mengikuti diklat kepemimpinan 

 

 

4.1.c. Jumlah Pegawai yang memangku 

jabatan fungsional tertentu 

 

 

 

4.2.a. Penyusunan 

Renstra,RKT,LAKIP, dan PK yang 

tepat waktu 

 

 

 

4.2.b. Penilaian sistem akuntabilitas 

kinerja BPS kabupaten oleh inspektorat 

utama 

 

 4.2.c. Laporan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan ke BPS Provinsi (Form 

A PP39  KL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

15 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

4 
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Jumlah Anggaran 

1. DMPTTL                                Rp. 3.461.878.000,- 

2. PSPA                                       Rp.     85.640.000,- 

3. PPIS                                        Rp.  1.723.255.000,- 

                Jumlah          Rp              5.270.773.000,- 
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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 BPSsebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang 

menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. 

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Maros merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik 

selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana 

strategis seperti tertulis pada Bab II. 

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016 

Analisis pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS  Kabupaten Maros tahun 

2016. Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja kegiatan BPS Kabupaten Maros mencapai 

100 persen. Rata-rata tingkat capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

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

Tujuan I : 

Meningkatkan 

ketersediaan Data dan 

Informasi Statistik 

yang Berkualitas: 

 

Persentase pemasukan  

dokumen/response rate 

kegiatansurvei statistik 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 
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1.1.Tersedianya data dan 

informasi statistik 

ekonomi makro yang 

lengkap,akurat, dan 

tepat waktu 

Persentase pelaksanaan 

pencacahan lapangan 

statistik ekonomi yang 

tepat waktu 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistik 

perusahaan 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistik harga 

Jumlah judul publikasi 

Statistik ekonomi 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

5 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

5 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1.2. Tersedianya data dan 

informasi Statistik 

Sosial dan 

kesejahteraan Rakyat 

yang lengkap, akurat 

dan tepat waktu 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persentase pelaksanaan 

pencacahan lapangan 

statistik Sosial dan 

Kesejahteraan Rakyat yang 

tepat waktu 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistik rumah 

tangga 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistik 

perusahaan 

Jumlah judul publikasi 

Statistik Sosial dan 

Kesejahteraan Rakyat 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

2 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

2 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

2 

 

Tujuan II: 

Meningkatkan 

pelayanan prima dalam 

rangka mewujudkan 

SSN yang andal, 

efektif, dan efisien 

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan 

layanan data BPS 

100 % 100 % 

 

 

 

 

100 % 

2.1. Meningkatkan 

hubungan 

denganpengguna data 

Banyaknya 

penyelenggaraan sosialisasi 

kegiatan BPS 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 
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Persentase konsumen yang 

merasa puas terhadap 

akurasi data 

Persentase konsumen yang 

merasa puas terhadap 

cakupan data 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

100 % 

 

 

 

100% 

2.2. Meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi 

desiminasi data dan 

informasi statistik 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik 

melalui website BPS 

Jumlah pengunjung yang 

datang ke perpustakaan 

BPS kabupaten. 

Jumlah instansi pemerintah 

dan lembaga lainnya yang 

menerima publikasi BPS 

450 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

24 

450 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

24 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Tujuan III: 

Penguatan Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi serta 

sarana Kerja 

Persentase data mutakhir 

yang ditampilkan di 

website BPS Kabupaten 

100 % 100 % 100 % 

3.1. Meningkatkan kualitas 

pengolahan data dan 

informasi statistik 

Persentase hasil 

pengolahan data yang 

dikirim ke BPS Provinsi 

tepat waktu 

Jumlah Petugas Fungsional 

Pranata Komputer 

100 % 

 

 

 

 

 

1 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

0 

100 % 

 

 

 

 

 

0% 

Tujuan IV : Peningkatan 

Kapasitas SDM dan 

Penataan Kelembagaan 

Persentase pegawai 

berpendidikan minimal 

Diploma IV atau Strata 1 

92 % 92 % 92 % 

4.1. Meningkatkan 

kapasitas sumber daya 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase Pegawai yang 

sudah pernah mengikuti 

diklat prajabatan 

 

Persentase pejabat yang 

sudah pernah mengikuti 

diklat kepemimpinan 

 

Jumlah pegawai yang 

memangkujabatan 

fungsional tertentu 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100 % 
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4.2  Meningkatkan 

pengawasan dan 

akuntabilitas aparatur 

kinerja BPS 

 

 

Menysusun 

Renstra,RKT,LAKIP, dan 

PK yang tepat waktu 

 

Penilaian sistem 

akuntabilitas kinerja BPS 

Kabupaten oleh Inspektorat 

Utama 

 

Laporan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan ke 

BPS Provinsi (form A 

PP39 KL) 

 

100% 

 

 

 

 

80 

 

 

 

4 

 

100% 

 

 

 

 

60,69 

 

 

 

1 

 

100% 

 

 

 

 

76% 

 

 

 

25% 

Keinginan pemerintah dan masyarakat trhadap data berkualitas, mendorong BPS harus 

mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. 

Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data, jumlah sampel yang mewakili dan 

pemasukan dokumen/response rate, respon rate dari kegiatan statistik rumah tangga sebesar 

100 persen dan dari kegiatan statistik perusahaan sebesar 100 persen. Secara umum, 

pemasukan dokumen (respon rate) dari kegiatan survei BPS kabupaten Maros pada tahun 2016 

sebesar 100 persen.Besaran ini menunjukkan kinerja BPS dalam penyediaan data dan informasi 

statistik yang berkualitas. 

Pada akhir tahun disajikan publikasi statistik Ekonomi yaitu sebanyak 5 judul. 

Begitupun publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, tercapai sesuai target sebanyak 1  

judul publikasi. Sehingga sasaran penyediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial 

yang lengkap dan akurat serta tepat waktu dapat dicapai pada tingkatan 100 persen. 
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3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2016 

Evaluasi Program-program yang ada di BPS Kabupaten Maros Tahun 2016 

Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja kegiatan yang ada di BPS Kabupaten Maros 

didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan seperti tertuang dibawah ini : 

1. Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS 

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPS menampung 

kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung 

memberi peran pada terselenggaranya ketatanegaraan dan kepemerintahan di BPS 

Kabupaten Maros atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia yang potensial di BPS Kabupaten Maros dalam menyelenggarakan kegiatan 

dengan realisasi tingkat capaian 100 %. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam program ini 

yaitu: 

a. Pengelolaan gaji, lembur dan tunjangan pegawai 

b. Peningkatan daya tahan tubuh 

c. Perawatan gedung dan halaman kantor 

d. Perawatan kendaraan eselon III 

e. Perawatan kendaraan roda 2 

f. Perawatan sarana dan prasarana 

g. Langganan daya dan jasa 

h. Operasional perkantoran & pimpinan 

i. Pemungutan data statistik daerah & PDRB 

j. Konsultasi ke provinsi 

k. Publikasi statistik daerah 

l. Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran  

2. Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS dalam pelaksanaannya 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu : 

Hasil yang dicapai oleh BPS Kabupaten Maros untuk program kedua ini adalah 

adanya penambahan daya listrik, Pengadaan Teralis dan Perencanaan rumah dinas Kantor. 

Dan dilaksanakan dengan 100 %. 

3. Evaluasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 
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Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik  dalam pelaksanaannya 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu : 

e. Terlaksananya pemutakhiran dan pemeliharaan MFD dan MBS 

f. Tersedianya data Survei Angkatan Kerja Nasional Triwulanan 

g. Tersedianya data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahunan 

h. Tersedianya data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

i. Tersedianya data Survei Sosial Ekonomi Modul Kesehatan dan Perumahan 

j. Tersedianya data Industri Besar/ Sedang Tahunan 

k. Tesedianya data survei Pertambangan, Energi dan Penggalian 

l. Tersedianya data Survei Konstruksi 

m. Tersedianya data survei Perusahaan Peternakan dan RPH 

n. Tersedianya data statistik Perikanan dan TPI/PPI/PP 

o. Tersedianya data Kehutanan 

p. Tersedianya data Pertanian Pangan/Ubinan 

q. Tersedianya data survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 

r. Tersedianya data SE 2016 

s. Tersedianya data Transportasi 

t. Tersedianya data IKK 

u. Tersedianya data harga produsen 

v. Tersedianya data harga konsumen 

w. Tersedianya data keuangan daerah 

x. Tersedianya data VHT-S dan VHT-L 

y. Tersedianya data PDRB Menurut Pengeluaran 

z. Tersedianya data PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Statistik Daerah 

Kegiatan capaian kinerja tahun 2015 kita targetkan 100% dan realisasi 100% sedangkan 

tahun 2016 begitupula tercapai 100 persen menurut Indikator Kinerja Utama (IKU 

2015). 

 

3.3. Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015 – 2019 
 
 

Evaluasi Kinerja 
 

Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja kegiatan yang ada di BPS Kabupaten Maros 

didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan seperti tertuang dalam 

formulir PKK terlampir. 
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A. Evaluasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  

Program ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 5 (lima) sub program yaitu: 

(1)  Penyediaan Data Statistik Sosial; 

(2) Penyediaan Data Statistik Ekonomi 

(3)  Penyediaan Data Statistik Lintas Bidang 
 

(4)  Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM; dan 
 

(5)  Pengembangan Sistem Informasi. 
 

Tingkat pencapaian program ini memberikan hasil rata-rata sebesar 100,00. 
 

1.  Evaluasi Penyediaan Data Statistik Sosial 

Hasil capaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik sosial dalam tahun 2016 

mencapai rata-rata sebesar 100,00 persen. Penyelenggaraan penyediaan data ini 

terdiri dari 2 (dua) kegiatan: 

(1)  Statistik demografi dan tenagakerja;  

(2)  Statistik kesejahteraan rakyat; dan 

Penjelasan secara  rinci dari dua kegiatan tersebut, sebagai berikut; 
 

a. Evaluasi kegiatan penyediaan data statistik demografi dan tenaga kerja 

kegiatan penyediaan data statistik demografi dan tenaga kerja BPS 

Kabupaten Maros tahun 2016 dilaksanakan meliputi sub-kegiatan, yaitu: 

Survei Angkatan Kerja Nasional, Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan 

statistik demografi dan tenaga kerja menghasilkan rata-rata rencana tingkat 

pencapaian sebesar 100,00 persen. 

b.  Evaluasi terhadap penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat kegiatan 

statistik kesejahteraan rakyat dilaksanakan meliputi sub- kegiatan, yaitu 

survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 2016 pencapaian rencana 

tingkat capaian sebesar 100,00 persen. Pemasukan dokumen susenas 

mencapai 100,00 persen. Meskipun secara kuantitas sangat memuaskan, 

namun mutu data yang dihasilkan dari kegiatan susenas masih perlu 

ditingkatkan lagi demikian rupa sehingga data susenas lebih mampu 

mencerminkan keadaan atau fenomena sosial ekonomi masyarakat yang 

sebenarnya. Disisi lain, sebaran sampel susenas dipandang relatif kurang 

mewakili karena banyaknya sampel dan sebarannya kurang representatif. 

       2.  Evaluasi Penyediaan Data Statistik Ekonomi 

Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik ekonomi secara 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016  36 

rata-rata sebesar 100,00 persen. Penyediaan data statistik ekonomi dilakukan 

melalui 4 (empat) kegiatan yaitu : 

(1) Statistik Pertanian; 
 

(2) Statistik industri, konstruksi, pertambangan ,energi;  

(3) Statistik keuangan dan harga; 

(4) Statistik perdagangan dan jasa; 
 

Penjelasan rinci kegiatan diatas adalah sebagai berikut : 
 

a. Evaluasi terhadap penyediaan data statistik pertanian dalam rangka 

melaksanakan kegiatan penyediaan data statistik pertanian, BPS 

melaksanakan 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu penyediaan data statistik 

pertanian tanaman pangan, luas lahan dan alat-alat pertanian, penyediaan 

data statistik hortikultura & indikator pertanian, penyediaan data statistik 

peternakan, dan perikanan, penyediaan data statistik kehutanan dengan rata-

rata pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 100,00 persen 

                             

b. Evaluasi terhadap penyediaan data statistik industri, 

konstruksi,pertambangan, dan energi pemenuhan kebutuhan akan data. Data 

statistik konstruksi, pertambangan, dan energi dilaksakan meliputi survei 

industri besar sedang, survei pertambangan, survei energi, dan survei 

konstruksi, dengan rata-rata pencapaian rencana tingkat capaian dari 

kegiatan tersebut mencapai 100 ,00 persen. 

 
c.  Evaluasi terhadap penyediaan data statistik keuangan dan harga kegiatan 

penyediaan data statistik data keuangan, dilaksanakan melalui 4 (empat) sub-

kegiatan, yaitu statistik keuangan daerah dan BUMD, statistik harga 

produsen dan konsumen pedesaan, statistik harga perdagangan besar 

Bulanan, survei volume penjualan eceran beras, dengan rata-rata pencapaian 

rencana tingkat capaian dari kegiatan tersebut mencapai 100,00 persen. 

d.  Evaluasi terhadap penyediaan data statistik perdagangan barang dan jasa 

pemenuhan terhadap kebutuhan data statistik perdagangan dilakukan melalui 

3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu updating direktori perusahaan, statistik jasa dan 

parawisata, dan statistik perhubungan dengan rata-rata pencapaian rencana 

tingkat capaian dari kegiatan tersebut mencapai 100,00 persen. 
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3.  Evaluasi terhadap penyediaan data statistik lintas bidang 
 

Penyediaan data lintas bidang BPS dilaksanakan pada 3 (tiga) bidang yaitu 

penyediaan data statistik neraca produksi, neraca konsumsi dan analisa statistik 

dengan rincian sebagai berikut : 

 Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi dengan sub kegiatan yang capaian 

kinerjanya sebesar 100,00 persen 

 Analisis statistik dengan sub kegiatan yang capaian kinerjanya sebesar                        

100,00 persen. 

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerjannya penyediaan data statistik lintas 

bidang mencapai sebesar 100,00 persen. 

4.  Evaluasi terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya 

manusia 

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan 

melalui 3 (tiga) sub-kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian tata 

usaha BPS Kabupaten Maros, meliputi penyelenggaraan dan pembinaan SDM, 

dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 persen. 

5.    Evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi  

Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakuakan 

oleh bidang IPDS dengan kegiatan pengolahan sakernas, susenas 2016 

Tingkat capain kinerja pengembangan sistem informasi mencapai sebesar 
 

100,00 persen. 
 

B. Evaluasi program dukungan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS 
 

Program ini menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non 

pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggarannya 

kenegaraan dan kepemerintahan BPS Kabupaten Maros, atau dapat dikatakan 

untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial 

di BPS Kabupaten Maros dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik. 

Program ini dilaksanakan bagian tata usaha BPS Kabupaten Maros dengan 5 

kegiatan utama yang rata-rata capaian kinerjanya 100,00 persen. 

Pengukuran evaluasi kinerja mencapai tingkat kinerja sasaran Renstra BPS 

Kabupaten Maros sebesar 100 persen.Kondisi demikian mengindikasikan 

besarnya upaya jajaran BPS Kabupaten Marosuntuk semakin meningkatkan 

kinerjanya.Hasil yang dicapai tersebut menunjukan capaian kinerja yang cukup 

optimal. Capaian kinerja dapat dilihat dari 
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                     beberapa sisi, sebagai berikut : 
 

a.  Capaian kinerja dari sisi kegiatan pada tahun 2016, menunjukan capaian rata-

rata sebesar 100 persen, hasil capaian ini dikategorikan amat baik. 

b.  Capaian kinerja dari sisi program pada tahun 2016, menunjukkan rata- rata 

capaian sebesar 100 persen, hasil capaian dikategorikan amat baik. 

c.  Capaian kinerja dari sisi program pada tahun 2016, menunjukkan rata- rata 

capaian sebesar 100 persen, hasil capaian dikategorikan amat baik. 

Namun demikian BPS sebagai institusi penyedia statistik resmi (official 

statistics), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

statistik, masih perlu terus meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi tutuntan 

kebutuhan data dan informasi statistik yang terus berkembanmg seiring dengan 

perkembangan kemajuan zaman. 

Kinerja BPS Kabupaten Maros yang masih perlu ditingkatkan antara lain dalam 

hal kemampuan BPS Kabupaten Maros untuk menyediakan data yang mutakhir, 

akurat dan brkualitas, sebagai penjabaran dari “misi” yang telah ditetapkan 

dalam rangka upaya mewujudkan visi. Berbagai masukan dari para pihak 

pengguna data seringkali mempertanyakan mutu data atau akurasi data BPS, 

penyajian data yang kurang mutakhir, akurasi data. 

Data yang kurang meyakinkan, jika dibandingkan dengan kenyataan di 

lapangan.Kondisi demikian disadari terjadi karena berbagai kendala,                    

namun demikian, sampai saat ini berbagai upaya telah dan sedang                    

diupayakan untuk mengatasinya 

 

       A. Masalah dan Upaya Pemecahannya 
 

Permasalahan atau kendala yang masih dihadapi BPS Kabupaten Maros secara 

umu antara lain: 

1. Wilayah yang mencakup hanya sebahagian kecamatan dengan kondisi  

geografis yang agak sulit dijangkau 

2.  Beragamnya kegiatan survei sensus yng ditangani oleh jajaran BPS di 

Kabupaten Maros, dengan jadwal kegiatan yang sangat ketat, 

 
3.  Meningkatnya kebutuhan para pengguna data yang bersifat operasional. 
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Oleh karena itu, data BPS mampu mencakup wilayah terkecil (small area 

statistics.). selain itu, karena kepercayaan yang semakin tinggi atas data 

BPS, kebutuhan instansi pemerintah terhadap data BPS seringkali bersifat 

ad hock, dengan rentang waktu yang relatif pendek sehingga perlu 

manajemen kegiatan yang handal. 

4. Keterbatasan kuantitas maupun mutu sumber daya manusia jajaran BPS yang 

profesional, terutama SDM yang mampu menguasai ilmupengetahuan dan 

teknologi untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi 

pengolahan data yang sangat cepat. 

5.  Kentalnya sifat teknis yang melekat di jajaran unit kerja relatif kurang 

mengindahkan arti pentingnya penetapan kinerja (PK). Berakibat pada PK 

yang dibandingkan standar dan aturan yang berlaku, disamping PK yang jika 

dibandingkan dengan LAKIP diakhir tahun ternyata tidak match untuk 

beberapa kegiatan tertentu, baik dalam hal nilai anggaran maupun volume 

kegiatannya. 

6.  Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk 

pengumpulan data LAKIP masih belum tersistem dengan baik (lemah) 

sehingga saat pembuatan LAKIP mengalami kendala. 

 
 

B. Strategi mengatsi kendala 
 
               Beberapa strategi diupayakan dalam rangka mengatasi kendala, antara lain 

                1.  Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan kordinasi 

dengan pemerintah daerah setempat untuk mengatsi kendala dilapangan termasuk 

kendala geografis. 

  2.  Perencanaan dan manajemen kepemimpinan yang semakin matang atas berbagai 

kegiatan sensus dan survei, dan pemanfaatan tenaga mitra statistik yang telah 

dilatih sebelum pelaksanaan kegiatan lapangan dimulai 

 
3. Pengawasan yang semakin ketat atas mutu data dan jadwal pelaksanaan kegiatan, 

serta penerapan pelaksanaan lapangan secara tim. 

4.  Peningkatan kemampuan BPS Kabupaten untuk semakin mampu memahami 

akan pentingnya pelaporan secara detail berbagai kegiatan yang tercantum 

dalam penetapan kinerja (PK) dan evaluasi kinerjanya (LAKIP). 

5. Membangun sistem pengumpulan data LAKIP dengan membiasakan sistem 
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pelaporan kegiatan yang terarsip dengan baik dan tertib atau dengan membuat 

sistem pelaporan kegiatan BPS yang terstruktur sampai tingkat kecamatan. 

3.4. Prestasi Tahun 2016 

 

BPS   Kabupaten    Maros   untuk    tahun    anggaran   2016   belum          

mendapatkan prestasi dalam hal kegiatan keuangan, namun di tahun 2014                     

pernah masuk kategori peringkat 7 besar dalam pengelolaan keuangan                     

tingkat satker KPPN wilayah 2 Makassar. 

 

 
 

3.5. Kegiatan Prioritas Tahun 2016 
 
 

               Kegiatan BPS Kabupaten Maros Tahun 2016 dalam penyelenggaraan 

statistik dilaksanakan mulai 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, 

program kegiatan sebagai berikut  : 

 
(1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ,  (2) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, 

(3) Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik,. 

 

 
 

3.6. Upaya Efisiensi 

 

                             Dalam penggunaan sumber daya kita harus memperhatikan kegiatan  

                  utama yang di lakukan baik dalam penyerapan anggaran,penyerapan SDM  

                  harus kita laksanakan secara efesiensi namun tidak mengurangi kualitas  

                  data yang di peroleh. 

                             Penggunaan dana dan SDM  tahun 2016 ini kita lakukan dengan  

                   cara efesien yang mana tugas bisa dikerjakan hanya satu hari maka kita  

                   lakukan dengan pengawasan yang ketat. 

 

 

3.7.  Kinerja Anggaran Tahun 2016 
 
 
 
                           Program yang bersumber pada APBN, dituangkan dalam   DIPA 

                   Anggaran 054 dengan total anggaran 4.744.568.000 dan adanya  revisi  

                  DIPA selama tahun 2016  sehingga anggaran akhir BPS Kabupaten Maros    

                    menjadi Rp 5.270.773.000,-secara rinci diuraikan penyerapan anggaran  

                     tersebut, menurut program kegiatan sebagai berikut  : 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016  41 

 

(1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

realisasinya mencapai 98.69 persen. 

(2).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, realisasinya 

sebesar  100,00 persen. 

(3). Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik, realisasinya 
 

sebesar 89.48 persen. 

 

Rincian penyerapan anggaran pada anggaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut 

: 

(1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS, realisasinya 

mencapai 98,69persen; 

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS realisasinya mencapai 

100,00persen; 

(3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, realisasinya sebesar 89,48 persen. 

Sehingga rata-rata penyerapan  anggaran dari 3 program tersebut  sebesar  95,70 persen. 
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Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Program 

Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Maros 

No Program 
Pagu 2016 

(RP) 

Realisasi s/d 30 

Juni 2016 

Realisasi s/d 30 

Desember 2016 

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

1. Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis BPS 

 

3.461.878.000.- 1.687.265.983 3.416.671.400.- 

2. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur BPS 

 

85.640.000.- 85.640.000 85.640.000 

3. Penyediaan dan Pela 

yanan Informasi Statistik 

 

1.723.255.000.- 493.353.600 1.542.027.970.- 

JUMLAH 5.270.773.000.- 2.266.259.583 5.044.339.370.- 

 

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci Menurut Belanja 

Satuan Kerja  : BPS Kabupaten Maros 

No Program 
Pagu 2016 

(RP) 

Realisasi s/d 30 

Juni 2016 

Realisasi s/d 30 Desember 

2016 

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

1. Belanja Pegawai 

 

3.029.682.000 .1.513.022.785 

(49,94 %) 

3.000.073.267 

(99,02 %) 

2. Belanja Barang 

 

2.155.451.000 667.596.798 

(30,97 %) 

1.958.626.103 

(90,87%) 

3. Belanja Modal 

 

85.640.000 85.640.000 

(100,00 %) 

85.640.000 

(100,00 %) 

JUMLAH 5.270.773.000.- 2.266.259.583 

(43,00 %) 

5.044.339.370 

(94,71%) 
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BAB  IV 

PENUTUP 

4.1. TINJAUAN UMUM 

Akuntabilitas kinerja  BPS Kabupaten Maros merupakan perwujudan kewajiban  BPS 

Kabupaten Maros untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan 

pelaksanaan misi BPS Kabupaten Maros dalam mencapai tujuan dan sasaran, merupakan 

penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Maros sebagaimana 

dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2016, yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran dan 

meliputi 3 (Tiga) program. 

Pencapaian visi BPS Kabupaten Maros sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk 

semua (The Agent of trustworthy statistikal data for all), dicerminkan dari keberhasilannya 

menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta 

user friendly. Data statistik BPS Kabupaten Maros ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

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

masyarakat.  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Maros menyimpulkan 

bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-

rata pencapaian kinerja sasaran sebesar  100 persen selama tahun 2016.  Sementara bila dilihat 

dari pengukuran indikator kinerja utama selama tahun 2016 menghasilkan rata-rata pencapaian 

kinerja sebesar 100 persen.  Tingkat pencapaian kinerja tersebut  mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Maros telah sesuai program, kebijakan, 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu 

memenuhi misi BPS Kabupaten Maros.   

4.2. TINDAK LANJUT 

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih 

menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan 

tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah :  
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1) Cepatnya perkembangan teknologi informasi di luar (eksternal factor) masih belum 

diimbangi dengan ketersediaan SDM yang berkualitas sehingga selalu tertinggal untuk 

dapat menyesuaikan adanya perkembangan teknologi tersebut. 

2) Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh 

data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut 

berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu tidak 

terpenuhinya target pengumpulan data. Khusus pada data usaha, seperti pada sektor 

perdagangan dan industri, persentase pemasukan data dari lapangan masih jauh dari 

harapan. 

3) Banyaknya perusahaan dan rumah tangga yang sudah tutup atau pindah alamat, bahkan 

tidak ditemukan. Sehingga berdampak pada tingginya tingkat non respon. 

4) Untuk penyusunan PDRB, banyak data penyusunnya yang tidak tersedia untuk Kabupaten 

Maros. 

5) Responden yang cenderung lambat memberikan data, sehingga tidak cukup waktu untuk 

melakukan editing yang lebih mendalam 

6) Responden yang cenderung lambat memberikan data, sehingga tidak cukup waktu untuk 

melakukan editing yang lebih mendalam. 

7) Semakin tingginya permintaan data bidang kesejahteraan rakyat, yang kadang tidak dapat 

dipenuhi oleh BPS. 

8) Masih belum adanya ruang perpustakaan yang memadai di BPS Kabupaten Maros. 

Dimana selama ini, ruang perpustakaan yang digunakan adalah ruang lobbi kantor. 

Sehingga proses sistem pelayanan terpadu belum dapat diaplikasikan secara keseluruhan. 

9) Belum adanya SDM yang memadai untuk mengelola sistem pelayanan statistik terpadu di 

BPS Kabupaten Maros. Hal ini karena masih terbatasnya jumlah SDM yang ada di 

Kabupaten Maros, sehingga pegawai yang bertugas di perpustakaan tidak memiliki 

kompetensi yang handal sesuai dengan yang diharapkan. 

10) Pelaksanaan survei dan kegiatan BPS yang masih tersentralisasi di pusat, kadang 

menyulitkan daerah dalam memenuhi cakupan data yang diinginkan oleh pengguna data. 

Sehingga, untuk pengguna yang membutuhkan cakupan data untuk wilayah terkecil 

kadang tidak dapat dipenuhi. 

11) Berbagai keadaan lapangan yang unik, dan bersifat local kadang menjadi contoh kasus 

yang tidak di cover oleh BPS Pusat. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi data karena 

penafsiran petugas yang berbeda dari konsep dan definisi yang ditentukan oleh BPS Pusat. 
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12) Proses update data yang ditampilkan di website belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sehingga masih ada data yang disajikan di website kadang tidak up to date. 

Hal ini menyebabkan pengguna data malas mengunjungi website BPS.  

13) Walaupun proses ban berjalan telah diterapkan di BPS Kabupaten Maros, tetapi masih 

tetap ada saja pencacahan lapangan yang terlambat dilaksanakan. Proses ini pastinya 

berpengaruh secara signifikan terhadap proses pengolahan.  

14) Kadang-kadang pada awal tahun, komponen-komponen yang diperlukan untuk 

penyusunan laporan keuangan belum tersedia, sehingga laporannya belum bisa disusun.  

15) Prototype laporan yang berbeda setiap tahunnya, sehingga BPS Kabupaten/Kota 

menunggu prototype yang baru yang dikirimkan oleh BPS Pusat. Jika Prototype ini belum 

dikirim, laporan yang dimaksud belum bisa disusun. 

16) Kadang BPS Kabupaten/Kota tidak menerima tembusan tentang nilai laporan system 

akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten/Kota dari Inspektorat utama, sehingga tidak adanya 

bahan evaluasi untuk memeperbaiki laporan yang sama untuk tahun selanjutnya. 

a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan 

staf dengan mengikutkan pada pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi 

kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 

dan S2 guna peningkatan mutu. 

b. Menambah dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana, agar dapat dicapai  hasil 

yang lebih optimal. 

c. Mempercepat pencairan anggaran agar tepat waktu sehingga tidak menghambat 

kegiatan-kegiatan statistik. 

d. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada konsumen data. 

Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar  informasi statistik 

yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat sehingga tepat untuk dijadikan 

dasar dalam pengambilan kebijakan penting. 
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Lampiran 1 

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN MAROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BPS   

NOMOR : 121 TAHUN 2001 
KEPALA 

SEKSI STATISTIK 

SOSIAL 

SUBBAGIAN TATA 

USAHA 

SEKSI NERACA WILAYAH & 

ANALISIS STATISTIK 

SEKSI STTISTIK 

PRODUKSI 

SEKSI STATISTIK 

DISTRIBUSI 

SEKSI INTEGRASI 

PENGOLAHAN & 

DISEMINASI STATISTIK 

TENAGA FUNGSIONAL 

       

       

       

 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016  47 

Lampiran 2 

RENSTRA 2015-2019 

 

Renstra Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJMN tahun 2015-2019, serta 

memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS 

dimaksudkan untuk menjadi  : 

1. Acuan bagi seluruh aparat BPS untuk menjalankan tugasnya masing- masing dalam 

mencapai tujuan jangka panjang BPS, sekaligus mencapai tujuan , pemerintah  dalam 

lima tahun ke depan. 

2. Dasar   BPS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik khusus oleh Lembaga 

non –pemerintah. 

3. Sumber informasi bagi para pengguna data dan stakeholders, baik di Pusat maupun 

daerah, tentang kegiatan BPS dalam periode 2015-2019. 

 

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:  

Visi   : “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua” 

Misi  : 

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

berstandard nasional maupun internasional . 

2. Memperkuat sistem statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 

3. Membangun insane statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan 
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Tujuan 

 
 

Sasaran strategis 

 
 

Cara mencapai Tujun dan 
Sasaran 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

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

1. Meningka 

tkan 

ketersedi 

aan data 

dan 

informasi 

statistik 

yang 

berkualita s 

Tersedianya 

data dan 

informasi 

statistik 

ekonomi makro 

yang lengkap, 

akurat, dan 

tepat waktu 

1. persentase 

konsumen yang 

merasa puas dengan 

kelengkapan data 

statistik ekonomi 

makro 

2. persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

dengan akurasi data 

statistik ekonomi 

makro 

3. persentase 

publikasi statistik 

ekonomi makro yang 

rilis sesuai jadwal 

Mempelopori 

terselenggaran ya 

kegiatan statistik 

yang efisien dan 

efektif untuk 

memperoleh hasil 

yang andal dan 

prima dengan 

berlandaskan, 

kepada asas 

keterpaduan, 

keakurasian dan 

pemutakhiran 

Penyediaa n 

dan 

pelayanan 

informasi 

statistik 

 Tersedianya 
 
data dan 

informasi statistik 

sosial dan 

kesejahteraa 

n rakyat yang 

lengkap, akurat, 

dan tepat waktu 

1. persentase 
 
konsumen yang 

merasa puas dengan 

kelengkapan data 

statistik sosial dan 

kesejahteraan rakyat 

2. persentase 

konsumen yang merasa 

puas dengan akurasi 

data statistik sosial dan 

kesejahteraan rakyat 

3. persentase 

publikasi statistik 

sosial dan 

kesejahteraan rakyat 

yang rilis sesuai 

jadwal 

Mewujudkan 
 
kondisi yang 

mendukung 

penerapan atas 

norma, 

standar, prosedur 

dan kriteria (NSPK) 

Penyediaa 
 
n dan 

pelayanan 

informasi 

statistik 
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 Meningkatka 

n metodologi 

sensus dan 

survei serat 

pemasukan 

dokumen 

1. Persentase peta 

wilayah 

administrasi dan 

blok sensus yang 

mutakhir 

2. persentase 

konsumen yang 

merasa paus 

terhadap cakupan 

data 

3. persentase 

pemasukan 

dokumen/response 

rate dari kegiatan 

survei statistik 

Mempasilitasi 

peningkatan 

penguasaan dan 

pengembangan 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

informasi, 

khususnya ilmu 

statistik, 

melalui 

penelitian- 

penelitian 

maupun studi 

Penyediaa 

n dan 

pelayanan 

informasi 

statistik 

 Meningkatka 
 

n metodologi 

sensus dan 

survei serta 

pemasukan 

dokumen 

1. persentase peta 
 

wilayah 

administrasi dan 

blok sensus yang 

mutakhir 

2. persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

terhadap cakupan 

data 

3. persentase 

pemasukan 

dokumen/response 

rate dari kegiatan 

survei statistik 

Mempasilitasi 
 

peningkatan 

penguasaan dan 

pengembangan 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

informasi, 

khususnya ilmu 

statistik, 

melalui 

penelitian- 

penelitian 

maupun studi 

Penyediaa 
 

n dan 

pelayanan 

statistik 
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II. 
 

Meningka 

tkan 

pelayana 

n prima 

dalam 

rangka 

mewujud 

kan SSN 

yang 

andal, 

efektif, 

dan 

efisien 

Meningkatka 
 

n dan 

mengembang 

kan analisis 

statistik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatka 

n efektifitas 

dan efisien 

desiminasi 

data dan 

informasi 

statistik 

1. jumlah studi 
 

konsistensi data 

sosial dan data 

ekonomi 

2. jumlah judul 

publikasi statistik 

yang mempunyai 

ISSN/ISBN. 

3. jumlah tenaga 

fungsional statistik 

dengan kualifikasi 

tingkat ahli. 

 
 
 
 

1. jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

dan informasi 

statistik melalui 

website BPS. 

2. jumlah 

pengunjung 

berulang yang 

menggunakan data 

BPS. 

3. jumlah 

pengunjung yang 

datang 

kepelayanan 

statistik terpadu. 

Mengupayakan 
 

tewujudnya 

sistem informasi 

statistik yang 

andal dan 

efisien dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

mutakhir yang 

tepat guna dan 

brhasil guna. 

 
 
 
 
 

 
Mengupayakan 

pembinaan 

dalam 

pengembangan 

sistem 

informasi 

statistik 

terhadap 

seluruh 

penyelenggara 

kegiatan 

statistik 

nasional. 

Penyediaa 
 

n dan 

pelayanan 

informasi 

statistik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaa 

n dan 

pelayanan 

informasi 

statistik. 

 Meningkatka n 
efektifitas dan 
efisien 
desiminasi 
data dan 
informasi 
statistik 

1. jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data 

dan informasi 

statistik melalui 

website BPS. 

2. jumlah 

pengunjung 

berulang yang 

menggunakan data 

BPS. 

3. jumlah pengunjung 
yang datang 
kepelayanan 
 statistik terpadu. 
4. jumlah publikasi 

elektronik yang 

diuload di website 

BPS. 

Mengupayakan 

pembinaan 

dalam 

pengembangan 

sistem 

informasi statistik 
terhadap seluruh 
penyelenggara 
kegiatan statistik 
nasional. 

Penyediaa 
n dan 
pelayanan 
informasi 
statistik 
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 Meningkatny a 
hubungan 
dengan 
pengguna data 

1. persentase 

dokumen data yang 

merasa terpenuhi 

kebutuhan datanya 

2. banyaknya 

kunjungan tamu dari 

dalam dan luar 

negeri. 

3. jumlah 

pengunjung 

berulang yang 

menggunakan 

data BPS. 

Mempelopori 

peningkatan 

kemampuan 

para pelaksana 

kegiatan statistik 

dalam 

menyelenggara 

kan dan 

menyajikan 

data dan 

informasi 

statistik 

 

III. 
 

Penguata 
n teknologi 
informasi 
dan 
komunika 
si serta 
sarana 
kerrja 

Meningkatnya 
 

kualitas 

pengolahan 

data dan 

informasi 

statistik 

 

1. persentase hasil 
 

pengolahan data 

yang dikirim ke BPS 

pusat tepat waktu 

2. jumlah petugas 

fungsional pranata 

computer dengan 

kualifikasi tingkat ahli 
 

3. jumlah program 

aplikasi pengolahan 

untuk kegiatan teknis 

dan manajemen yang 

dihasilkan 
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 Peningkatan 
kualitas 
komunikasi BPS 
pusat dengan 
BPS daerah 

banyaknya tayangan 

secara langsung 

berita resmi statistik 

data nasional oleh 

BPS Provinsi 

2. banyaknya 
pengguna video 
conference untuk rapat 
teknis BPS pusat 
dengan BPS daerah 

  

  1. persentase sarana 

dan prasarana TIK 

dalam kondisiyang 

baik 

2. presentase sarana 

dan prasarana 

kerja lainnya dalam 

kondisi yang baik 

 

  

 Peningkatan 

kualitas sarana 

dan prasarana 

TIK serta 

sarana dan 

prasarana 

kerja lainnya 
 

1. persentase 

terpenuhinya 

sarana dan 

prasarana TIK 

yang memadai 

Persentase 

terpenuhinya 

sarana dan 

prasarana kerja 

lainnya yang 

memadai 
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 Peningkatan 

kualitas sarana 

dan prasarana 

TIK serta 

sarana dan 

prasarana 

kerja lainnya 

   

IV. 
 

Meningka 
tkan 
kapsitas 
SDM dan 
penataan 
kelembag 
aan 

Meningkatka 
 

n kapasitas 

sumber daya 

manusia 

 

1. jumlah pegawai 
 

yang mengaku 

jabatan fungsional 

tertentu 

2. persentase 

pegawai 

berpendidikan 

minimal diploma IV 

atau strata 1 

3. persentase 

pejabat yang sudah 

pernah mengikuti 

diklat 

kepemimpinan 

sesuai dengan 

eselon 

4. persentase 

pegawai BPS yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan teknis 

dan fungsional 
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 Meningkatka 

n 

pengawasan 

dan 

akuntabilitas 

kinerja 

aparatur BPS 

 

1. jumlah laporan 

monitoring tindak 

lanjut hasil audit 

2. jumlah 

fungsional audit 

3. persentase 
 

satker yang di audit 
4. persentase SKIP 

 

yang dievaluasi 
 

5. laporan evaluasi 

hasil audit 

 

  

 Penataan 

kelembagaan 

dalam rangka 

reformasi 

birokrasi dan 

mewujudkan 

good 

govermance 

 

1. jumlah aturan 

perundang- 

undangan yang 

diselesaikan 

(Academic Paper) 

2. penilaian kamen 

PAN-RB terhadap 

reformasi birokrasi 

BPS 
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 Peningkatan 
akuntabilitas 
penggunaan 
anggaran dan 

 

pelaksanaan 

kegiatan 

1. Opini terhadap 

laporan keuangan 

BPS oleh BPK 

2.Penilaian sistem 

akuntabilitas kinerja 

BPS oleh Kamen 

PAN-RB 

3. laporan 

pengendalian dan 

evaluasi 

pelaksanaan 
 

rencana 

pembangunan ke 

Bappenas. 
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                                                                                                        Lampiran.3 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAROS 

 

N

o

. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

  

Tujuan I: 

Meningkatkan 

ketersediaan data 

dan informasi 

statistik yang 

berkualitas 

 

 

1.1. Persentase 

pemasukan dokumen/ 

response rate kegiatan 

survei statistik 

 

100% 

1

.

1

. 

Tersedianya data dan 

informasi statistik 

ekonomi makro yang 

lengkap, akurat, dan 

tepat waktu 

1.1.a. Persentase 

pelaksanaan pencacahan 

lapangan statistik 

ekonomi yang tepat waktu 

 

1.1.b. Persentase 

pemasukan dokumen/ 

response rate dari 

kegiatan statistik 

perusahaan 

 

1.1.c. Jumlah judul 

publikasi Statistik 

Ekonomi 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

5 

1

.

2

Tersedianya data dan 

informasi Statistik 

Sosial dan 

1.2.a. Persentase 

pelaksanaan pencacahan 

lapangan statistik Sosial 

100% 
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. Kesejahteraan Rakyat 

yang lengkap, akurat, 

dan tepat waktu 

dan kesejahteraan Rakyat 

yang tepat waktu 

 

1.2.b. Persentase 

pemasukan dokumen / 

response rate dari 

kegiatan Statistik rumah 

tangga 

 

1.2.c. Jumlah judul 

publikasi Statistik Sosial 

dan Kesejahteraan 

Rakyat 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

2 

  

Tujuan II: 

Meningkatkan 

Pelayanan Prima 

dalam rangka 

mewujudkan SSN 

yang Andal, Efektif 

dan Efisien 

 

 

2.1. Persentase 

Konsumen yang merasa 

puas dengan layanan 

Data BPS 

 

100% 

2

.

1

. 

Meningkatkan 

hubungan dengan 

pengguna data 

2.1.a. Banyaknya 

penyelenggaran 

sosialisasi kegiatan BPS 

 

2.1.b. Persentase 

konsumen yang merasa 

puas terhadap akurasi 

data 

 

2.1.c. Persentase 

4 

 

 

 

    100% 
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konsumen yang merasa 

puas terhadap cakupan 

data 

 

 

100% 

N

o

. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

 

2

.

2

. 

 

Meningkatkan 

efektivitas dan 

efisiensi diseminasi 

data dan informasi 

statistik 

 

2.2.a. Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik melalui 

website BPS Kabupaten 

 

2.2.b. Jumlah pengunjung 

yang datang ke 

perpustakaan BPS 

Kabupaten/Kota 

 

2.2.c. Jumlah Instansi 

pemerintah dan lembaga 

lainnya yang menerima 

publikasi BPS 

 

 

 450 

 

 

 

 

  205 

 

 

 

   24 

  

Tujuan III: 

Penguatan 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

serta Sarana Kerja 

 

 

3.1. Persentase data 

mutakhir yang ditampilkan 

di Website BPS 

Kabupaten 

 

100% 

3 Meningkatnya kualitas 3.1.a. Persentase hasil 100% 
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.

1

. 

pengolahan data dan 

informasi statistik 

pengolahan data yang 

dikirim ke BPS Provinsi 

tepat waktu 

 

3.1.b. Jumlah Petugas 

fungsional pranata 

komputer 

 

 

 

 

 

1 

  

Tujuan IV: 

Peningkatan 

Kapasitas SDM dan 

Penata 

Kelembagaan 

 

 

4.1. Persentase pegawai 

berpendidikan minimal 

Diploma III 

 

92% 

4

.

1

. 

Memperbaiki sumber 

daya manusia 

4.1.a. Persentase 

pegawai yang sudah 

pernah mengikuti diklat 

prajabatan 

 

4.1.b. Persentase pejabat 

yang sudah pernah 

mengikuti diklat 

kepemimpinan 

 

4.1.c. Jumlah pegawai 

yang memangku jabatan 

jabatanfungsional tertentu 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

15 
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N

o

. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

 

4

.

2 

 

Meningkatkan 

pengawasan dan 

akuntabilitas aparatur 

kinerja BPS 

 

4.2.a. Penyusunan 

Renstra, RKT, LAKIP, dan 

PK yang tepat waktu 

 

4.2.b. Penilaian Sistem 

Akuntabilitas Kinerja BPS 

Kabupaten oleh 

Inspektorat Utama 

 

4.2.c. Laporan 

pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan ke 

BPS Provinsi (Form A 

PP39 KL) 

 

 

      100% 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4 

 

 

Jumlah Anggaran 

 

1 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya BPS 

3.461.878.000 

2 
Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Aparatur BPS 

85.640.000 
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3 
Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS) 

1.723.255.000 

 JUMLAH 5.270.773.000 

 

 

 

 

Maros, 1 November 2016 
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                                                                                                                                                                Lampiran 4 

Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kabupaten Maros 

TAHUN 2016 

Tujuan I : Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi statistic yang berkualitas 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

1.1. Tersedianya data 
dan informasi 
statistik ekonomi 
makro yang 
lengkap, akurat, 
dan tepat waktu 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan survey statistik 

100 % 100 % 100 % 

Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik 

Persentase pelaksanaan 

pencacahan lapangan statistik 

ekonomi yang tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistic perusahaan 

100 % 100 % 100 % 

 

Jumlah judul publikasi 

Statistik Ekonomi 
5 5 100 % 

 

1.2  Tersedianya data 

dan informasi 

sta-tistik sosial 

dan ke-se-

jahteraan rakyat 

yg lengkap, 

akurat, dan tepat 

waktu 

Persentase pelaksanaan 

pencacahan lapangan statistik 

social dan kesejahteraan 

rakyat yang tepat waktu 

100 % 100 % 100 % Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik 

Persentase pemasukan 

dokumen/response rate dari 

kegiatan statistic rumah 

tangga 

100 % 100 % 

100 % 

 

Jumlah judul publikasi social 

dan kesejahteraan rakyat 

2 2 
100 % 
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Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal ,Efektif, dan Efisien 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

2.1 Meningkatkan hubungan 

degan pengguna data 

Persentase konsumen 

yang merasa puas 

dengan layanan data 

BPS 

100 % 100 % 100 % 

Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik 

Banyaknya 

Penyelenggaraan 

sosialisasi kegiatan BPS 

4 4 100 % 

 

 Persentase Konsumen 

yang merasa puas 

terhadap akurasi data  

100 % 100 % 100 % 

 

 Persentase konsumen 

yang merasa puas 

terhadap cakupan data 

100 % 100 % 100 % 

 

2.2. Meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi diseminasi data 

dan  informasi statistik 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistic 

melalui website BPS 

kabupaten 

450 450 100 % 

Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik 

 Jumlah pengunjung 

yang datang ke 

perpustakaan BPS 

kabupaten /Kota 

205 205 90 % 

 

Jumlah Instansi 

Pemerintah dan 

lembaga lainnya yang 

menerima publikasi BPS 

24 24 100 % 

 

 

 

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana Kerja 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

3.1 Meningkatnya kualitas 

pengolahan data dan 

informasi statistik 

Persentase data 

mutakhir yang 

ditampilkan di website 

BPS kabupaten 

100 % 100 % 100 % 

 

Persentase hasil 

Pengolahan data yang di 
100 % 100 % 100 %  
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

kirim ke BPS Provinsi 

tepat waktu 

 

Tujuan IV: Peningkatan kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

4.1. Memperbaiki 
Sumber Daya 
Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Meningkatkan 
pengawasan dan 
akuntabilitas aparatur 
kinerja BPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Persentase 

pegawai 

berpendidikan 

minimal Diploma 

IV dan Strata I 

 

4.1.a. Persentase 

Pegawai yang 

sudah pernah 

mengikuti diklat 

Prajabatan 

 

4.1.b. Persentase 

pejabat yang 

sudah pernah 

mengikuti diklat 

kepemimpinan 

 

4.1.c.Jumlah 

Pegawai yang 

memangku 

jabatan 

fungsional 

tertentu 

92% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

15 

 

92% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

15 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

BPS Lainnya 

(DMPTTL) 

4.2.a. 

Penyusunan 

renstra,RKT,LAKI

P,dan PK yang 

tepat waktu 

 

4.2.b. Penilaian 

sistem 

akuntabilitas 

kinerja BPS 

Kabupaten oleh 

Inspektorat 

Utama 

 

100% 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

60,69 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

75% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 

 

Program 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Anggaran 

 

4.2.c. Laporan 

pengendalian dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan ke 

BPS provinsi 

(Form A PP 39 KL) 

 

 

 

DMTTL                                              

Rp. 

 

PSPA                                                 

Rp. 

 

 

PPIS                                                 

Rp. 

 

 

Jumlah                                              

Rp. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3.461.878.000 

 

 

85.640.000 

 

 

1.723.255.000 

 

 

 

5.270.773.000 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3.416.671.400 

 

 

85.640.000 

 

 

1.542.027.970 

 

 

 

5.044.339.370 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

98,69% 

 

 

100% 

 

 

89,48% 

 

 

 

95,70% 
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                                                                                                    Lampiran.5 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KAB. MAROS 

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2016 

No. Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1/D IV D III SLTA SLTP SD 

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

          

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

2. Sub.Bagian Tata Usaha - 1 1 - 1 - - 3 

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

4. Seksi Satistik Distribusi - 1 3 - - - - 4 

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

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

7. Seksi Nerwilis - 1 1 - - - - 2 

8. Koordinator Statistik 

Kecamatan 

- - 10 1 1 - - 12 

          

Jumlah - 6 16 1 2 1 - 30 
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                                                                                                       Lampiran.6 

  

Kegiatan BPS Maros Tahun 2016 

 

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros mempunyai kegiatan berupa survey-

survey dan sensus serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Maros 

 Disamping survey rutin seperti SAKERNAS, SUSENAS, pengumpulan Data 

Statistik Pertanian serta survey-survey lainnya pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik 

menyelenggarakan Sensus Ekonomi  SE 2016. Kegiatan sensus yang merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali ini didahului dengan 

berbagai kegiatan sosialisasi melalui berbagi media dan pertemuan-pertemuan dengan 

pemangku kepentingan, pelaksana/pelaku kegiatan ekonomi serta berbagai kalangan 

yang dipandang penting untuk mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SE 

2016.  Pendataan SE 2016 pada tahun ini masih dalam tahap listing atau pendaftran 

usaha yang pada tahun 2017 akan dilanjutkan Pelaksanaan Pendataan Usaha Menenga 

Besar(UMB) dan Usaha Menengah Kecil (UMK). 

Ada berbagai tahapan yang dilakukan selain sosialisasi, yaitu rekrutmen terbuka 

petugas yang diumumkan melalui berbagai media dengan seleksi yang ketat, pelatihan 

petugas lapangan ,pelepasan petugas oleh Wakil Bupati Maros, serta pelaksanaan 

lapangan oleh petugas pencacah lapangan (PCL) yang dilakukan dengan pengawasan 

yang terencana sesuai SOP. Alhasil pelaksanaan SE di Kabupaten Maros berjalan 

sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. 

Sebagai lembaga penyedia statistic terpercaya BPS Kabupaten Maros juga 

selalu terlibat dalam kegiatan pengumpuan data yang dilakukan oleh berbagai instansi 

pemerintah maupun TNI serta Polri.  Sesuai dengan program yang telah ditetapkan 

pemerintah pusat yaitu dalam rangka Program Upaya Khusus (UPSUS) BPS Kabupaten 

Maros berperan aktif sesuai fungsinya dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan 

oleh TNI AD,Polisi, yang bekerjasama Pemerintah Daerah Maros yang berkaitan 

dengan kinerja pemerintah yang diantaranya dalam rangka berbagai kunjungan dan 

Lembaga Eksekutif maupun Legislatif tingkat provinsi maupun pusat, BPS Kabupaten 

Maros selalu menjadi salah satu narasumber dalam setiap forum diskusi yang diadakan 

oleh berbagai penyelenggara kegiatan pemerintah di Kabuapten Maros. 
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Lampiran. 7   

 

 Lain-Lain  

MAILING LIST PUBLIKASI BPSKAB. MAROS 

TAHUN 2016 

 

 No. 

 

Jenis Publikasi 

 

Jumlah Buku 

   

1. MarosDalam Angka (DDA) 6 

2. Kecamatan Dalam Angka (KCA) 70 

3. Statda 5 

4. Pdrb 5 

5. Statistik Kecamatan 70 

6 Ipm 2 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Indikator Kesejahteraan Rakyat 

Indikator Ekonomi 

Statistik Hotel dan Pariwisata 

Statitik Penggunaan Lahan 

Statistik Padi dan Palawija 

2 

0 

2 

2 

2 

Jumlah 166 

 

 

 

 

 

 

 

 


