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Kata Pengantar 
 

 
aporan Kinerja Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 

merupakan wujud pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal 

sebagai penyelenggara negara. Maksud penyusunan 

Laporan Kinerja tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam 

rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini 

adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten 

Mandailing Natal selama tahun 2017.  

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang 

telah ditetapkan pada awal tahun 2017, perkembangan capaian kinerja 

terhadap periode Renstra, serta capaian kinerja terhadap 

target Renstra 2015-2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan 

evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. 

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan 

sampai penerbitan laporan ini kami mengucapkan terima kasih. Kami 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa 

mendatang. 
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RINGKASAN  EKSEKUTIF  

 

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal 

2015-2019. Ada 4 (Empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten 

Mandailing Natal pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Renstra 

2015-2019 review tahun 2017, yaitu:  

(1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan 

kualitas, 

(2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,  

(3) Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan 

pembinaan yang efektif di bidang statistik  

(4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel.  

Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan 

sasaran sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017 

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017 

dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian 

kinerja tujuan dan sasaran strategis yang masing-masing sebesar 92,86 

persen dan 98,85 persen. Keinginan BPS Kabupaten Mandailing Natal untuk 

menghasilkan data yang berkualitas tercermin dari meningkatnya 

kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan. Demikian juga 

keinginan untuk meningkatkan pelayanan prima atas hasil kegiatan 

statistik, juga tercermin dari semakin meningkatnya kepuasan konsumen 

atas pelayanan data BPS. Peningkatan birokrasi yang akuntabel juga 

didukung dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun Sumber 

Daya Manusia pada pegawai BPS Kabupaten Mandailing Natal serta 

meningkatkan kinerja bukan hanya yang bersifat teknis, tetapi juga yang 

bersifat non teknis seperti pada bidang administrasi. 

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan 

kegiatan yang diusulkan, pada TA 2017 BPS Kabupaten Mandailing Natal  
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  BAB  I       PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal merupakan 

lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data 

statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka 

melaksanakan tugasnya BPS Kabupaten Mandailing Natal 

menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Rencana kegiatan 

perstatistikan selama 5 (lima) tahun kedepan terangkum dalam Rencana 

Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019. Hal ini 

bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan selaras dengan arah 

dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019. 

Data yang dihasilkan BPS Kabupaten Mandailing Natal digunakan 

sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. 

Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, maka data yang digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan juga harus berkualitas. Oleh karena 

itu tuntutan akan kualitas data BPS Kabupaten Mandailing Natal sangat 

diharapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, semakin seringnya 

survei/pendataan yang dilakukan, membuat beban responden menjadi 

jenuh. Kondisi ini membuat tingkat responsibilitas responden terhadap 

survei/pendataan berkurang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

selama responden tidak melihat manfaat yang diperoleh dari survei, 

mereka cenderung kurang kooperatif merespon survei 

Dari sisi internal BPS Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya 

untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Selama tahun 2017 

BPS Kabupaten Mandailing Natal melakukan penataan di berbagai aspek 

yang meliputi aspek organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), tata laksana, 

pengawasan, pelayanan publik, akuntabilitas dan mindset serta culture-

set pegawainya. Peningkatan kualitas data dengan dukungan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) yang modern termasuk dalam penataan aspek 
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tata laksana. Muara dari penataan ini adalah terwujudnya sistem 

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang handal. Data strategis produk BPS 

Kabupaten Mandailing Natal  seperti, pertumbuhan ekonomi, 

ketenagakerjaan, dan data strategis lainnya disajikan dalam bentuk 

publikasi yang di terbitkan oleh BPS Kabupaten Mandailing Natal. Sinergi 

dari setiap elemen diharapkan mampu mewujudkan visi BPS Kabupaten 

Mandailing Natal sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPS periode 

2015-2019.  

Rencana kegiatan di tahun 2017 terangkum dalam Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) 2017. Sedangkan target kinerja tahun 2017 tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja (PK) 2017. 

Beberapa survei dan pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2017 

diantaranya Pendataan UMB dan UMK SE 2016 Lanjutan, Survei Statistik 

Tanaman Pangan, Susenas, Sakernas, Survei 

Statistik Harga Produsen, Survei Industri Besar/Sedang, Survei 

Konstruksi, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Perusahaan Kehutanan, 

Survei Perusahaan Perkebunan, dan sebagainya. Jadwal penerbitan 

publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalam Advance 

Release Calender (ARC) atau Senarai Rencana Terbit 2017 yang tersaji di 

website BPS Kabupaten Mandailing Natal  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang 

perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai. 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan 
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pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target 

yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk 

mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten 

Mandailing Natal selama tahun 2017. 

1.2.1. Wilayah Administrasi 

Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Mandailing Natal yang 

menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan statistik adalah 23 Kecamatan, yang mencakup 

407 desa/kelurahan yaitu 381 Desa dan 26 Kelurahan dan seluruh wilayah 

telah dibagi dalam 1.632 Blok Sensus (BS) yang terdiri dari 1072 BS Biasa, 

13 BS Khusus dan 547 BS Persiapan. Secara rinci Peta Wilayah Administrasi 

Kerja BPS Kabupaten Mandailing Natal terdapat pada  lampiran 2 

 

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi  

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan 

Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 

Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 

121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di 

Daerah: 

a. BPS Kabupaten Mandailing Natal adalah Perwakilan BPS di daerah yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi 

Sumatera Utara. 

b. Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh seorang Kepala. 
 

1.3.1 Tugas Pokok 

BPS Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Mandailing 
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Natal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

1.3.2 Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Mandailing 

Natal menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Mandailing Natal; 

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS 

Kabupaten; 

c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di 

bidang kegiatan statistik di Kabupaten Mandailing Natal; 

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan 

dan rumah tangga BPS Kabupaten Mandailing Natal. 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal 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. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS 

berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik  Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Badan Pusat Statistik. 

5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  
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1.3.3 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 Mandailing Natal, yaitu : 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Statistik Sosial; 

d. Seksi Statistik Produksi; 

e. Seksi Statistik Distribusi; 

f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; 

g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Mandailing Natal 
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1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional untuk mencapai 

efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

Pada akhir tahun 2017, SDM BPS Kabupaten Mandailing Natal 

seluruhnya berjumlah 20 pegawai. Kualitas suatu SDM secara tidak 

langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar 

dengan tingkat pendidikan D-IV/S1 sebanyak 9 orang atau mencapai 45 

persen. SDM dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang atau 10 

persen, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau 35 persen, tingkat 

pendidikan DIII sebanyak 1 orang atau 5 persen, tingkat SD sebanyak 1 

orang atau 5 persen. Sehingga dengan komposisi SDM dengan minimal 

pendidikan D-IV/S1 11 orang mencapai 55 persen. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Mandailing Natal cukup 

baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Komposisi SDM 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah. 

Gambar 2. Jumlah SDM BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 
2017 berasarkan tingkat pendidikan 
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10,00%
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Perencanaan SDM melalui pola perencanaan karier di BPS 

Kabupaten Mandailing Natal perlu diupayakan agar menjadi rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan strategis dengan 

menggunakan teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai 

di masa yang akan datang dalam jumlah dan kualitas sesuai yang 

dibutuhkan. 

Pola perencanaan karier menggambarkan alur pengembangan 

karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, 

pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa 

jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan 

tertentu sampai dengan pensiun. Pola karier yang jelas dapat memacu 

kinerja pegawai karena mereka dapat menentukan sendiri kariernya 

sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. 

 

1.5 Potensi dan Permasalahan  

1.5.1. Potensi BPS Kabupaten Mandailing Natal  

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Mandailing Natal yang 

merupakan bagian dari BPS Provinsi Sumatera Utara dan bagian integral 

dari BPS Republik Indonesia merupakan instansi vertikal sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi 

vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk 

menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik 

dasar di daerah.  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS Kabupaten Mandailing 

Natal pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik 

Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS Kabupaten Mandailing Natal 

menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan 

informasi statistik dasar diwilayahnya, serta menjalankan fungsi 

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh 
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Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah 

Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK).  

BPS memiliki peran yang sangat menentukan di dalam mendukung 

pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan 

Sustainable Development Goals (SDG’s). BPS merupakan lembaga yang 

mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang 

pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG’s, seperti misalnya 

pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan 

pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food 

security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; 

pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Untuk 

mendukung peran tersebut, potensi yang dimiliki BPS harus dapat terus 

ditingkatkan dalam bidang teknologi informasi, proses/SOP, dokumentasi, 

Leadership, Komunikasi, Strategi, Partnership & resources, Website, dan 

Utilisasi Barang Milik Negara (BMN). 

 

Teknologi informasi 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat 

sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kabupaten Mandailing 

Natal. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, 

pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang 

dimiliki BPS Kabupaten Mandailing Natal, merupakan potensi untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, 

pengolahan maupun diseminasi. Dengan penggunaan mobile applications 

akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan 

lebih cepat dan efisien 

Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, 

data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, 

perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan 
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah 

indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi 

daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada 

tingkat wilayah pemerintahan terkecil.  

Sejalan dengan kondisi tersebut, secara regional kepedulian 

masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS 

Kabupaten Mandailing Natal semakin meningkat, dan menjadi tuntutan 

yang tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM 

Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan 

informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen 

pembangunan regional.  

Proses/SOP 

Dari sisi proses, BPS Kabupaten Mandailing Natal selalu melakukan 

upaya untuk mengidentifikasi, merancang dan menerapkan serta 

memperbaiki proses bisnis yang rutin dilakukan dengan penyusunan SOP 

yang sudah ditetapkan dari BPS Pusat. 

Dokumentasi 

Dokumentasi dan pengarsipan dari semua kegiatan beserta 

permasalahannya perlu dilakukan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan 

lesson learned bagi pelaksanaan kegiatan tersebut di masa yang akan 

datang serta sebagai bahan perbaikan SOP sebagai sebuah living 

document. 

Leadership 

Sampai tahun 2017, BPS Kabupaten Mandailing Natal telah 

menyelesaikan pengukuran indikator kinerja organisasi hingga pada level  

individu Staf dan Kordinnator Statistik Kecamatan, pengukuran kinerja 

mengacu pada dokumen sasaran kinerja pegawai yang dibuat setahun 

sekali. Standar dan formula tersebut tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas 

dan ketepatan waktu namun juga mencakup kualitas kinerja dan 

kepatuhan terhadap aturan serta adanya nilai bobot dari output kinerja 

yang dihasilkan melalui suatu sistem yang dikembangkan oleh BPS 
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Kabupaten Mandailing Natal yaitu sistem Capaian Kinerja Pegawai (CKP) 

Online. Penilaian Capaian Kinerja dengan CKP Online diterapkan mulai 

Januari 2017 untuk penilaian kinerja (CKP) tiap pegawai. 

Website 

Website BPS Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk 

memenuhi tuntutan pengguna akan data yang cepat, mudah, dan murah. 

Untuk menjaga kualitas konten website, BPS Kabupaten Mandailing Natal 

terus melakukan monitoring dan evaluasi penyajian website, menambah 

dan memperbaiki kualitas konten website. 

Gambar 3. Tampilan Website BPS Kab. Mandailing Natal 
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Dengan cakupan wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk 

yang cukup banyak, posisi Kabupaten Mandailing Natal menjadi strategis 

sebagai penyangga Provinsi Sumatera Utara dan bagi kepentingan 

nasional. Demikian pula perhatian pemerintah daerah yang selalu merujuk 

kepada data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten 

Mandailing Natal.  

 

1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi  

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data 

mencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan 

internal yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM). 

Sebagai contoh dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal 

hanya tersedia 9 orang tenaga Kordinator Statistik Kecamatan (KSK) 

sehingga ada 14 kecamatan yang tidak ada KSK nya. Kemudian dari 6 

Seksi/Subbag hanya 4 seksi/subbag yang mempunyai staf sementara 2 

seksi lagi tidak mempunyai staf yang dapat membantu kegiatan/ 

pekerjaan kepala seksi tersebut. Ketiga seksi tersebut yang tidak 

mempunyai staf yaitu seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Produksi. 

Jumlah seluruh pegawai di BPS Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 20 

orang. Idealnya jumlah pegawai di BPS Kabupaten Mandailing Natal 

minimal sebanyak 40 orang.  

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran 

responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam 

memberikan informasi dengan benar. Hal ini akan menyebabkan data yang 

disajikan kurang berkualitas.  

Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya 

peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, 

termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari 

diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi 

kebutuhan data yang demikian, BPS Kabupaten Mandailing Natal 

terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
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yang tidak memperkenankan BPS Kabupaten Mandailing Natal menyajikan 

data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS 

Kabupaten Mandailing Natal adalah sumber dari segala sumber informasi. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Mandailing Natal.  

Koordinasi antar instansi masih belum optimal, sehingga terjadi 

duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan 

penggunaan anggaran yang kurang efisien.  

Dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal tentu tidak terlepas dari 

permasalahan ataupun kendala yang dihadapi serta memerlukan langkah-

langkah perbaikan guna lebih menyempurnakan hasil yang didapat. Secara 

umum, beberapa penyebab atau kendala yang dihadapi untuk tercapainya 

target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah :  

a. Waktu pengumpulan data yang relatif singkat dan faktor kesulitan 

lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari 

perkembangan kehidupan sosial ekonomi.  

b. BPS Kabupaten Mandailing Natal bertanggung jawab untuk penyediaan 

data statistik dasar dan sektoral seperti diatur di dalam UU Nomor 16 

Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang, BPS Kabupaten Mandailing Natal memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai koordinator seluruh kegiatan statistik yang ada 

di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, komitmen BPS 

Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan amanah mewujudkan 

Sistem Statistik Nasional (SSN) yang tertuang dalam UU tersebut 

menjadi tantangan besar ke depan 

c. Keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) sangat tergantung pada 

kompetensi SDM dalam implementasinya. Semakin tepat dan kompeten 

SDM maka semakin tinggi tingkat keberhasilan RB. Jargon, ”the right 

man, on the right place, in the right time” adalah hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan RB. Hal ini berarti, tidak hanya aspek 
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SDM saja tetapi ketepatan tugas dan fungsi unit kerja di BPS Kabupaten 

Mandailing Natal (struktur organisasi) juga sangat menentukan. 

Pemenuhan kebutuhan akan SDM baik dari sisi 

kuantitas maupun kualitas, dan perubahan struktur organisasi yang 

diharapkan dapat menjadi tantangan di internal BPS Kabupaten 

Mandailing Natal sendiri. 

d. Respon dari pemberi data yang kurang memahami pentingnya data.  

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya data yang 

dikumpulkan oleh BPS masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya kendala yang ditemui oleh petugas 

lapangan dalam mengumpulkan data dan rendahnya response rate 

untuk kelompok masyarakat dan survei tertentu. Oleh karena itu 

BPS Kabupaten Mandailing Natal perlu melakukan inovasi dalam 

mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses statistik 

yang dilakukan oleh BPS, misalnya melalui media sosial yang 

jangkauannya lebih luas/dapat menjangkau semua kalangan 

e. Munculnya anggapan yang beredar di masyarakat yang menganggap 

pengumpulan data berkaitan dengan pajak dan bantuan. 

f. Akurasi, ketersediaan, dan kelengkapan data terutama untuk data 

sekunder yang tersedia di lembaga pemerintah masih sangat terbatas. 

Data Statistik masih dianggap rumit. Hal ini bisa terjadi karena 

penyajian berupa aneka tabel, variabel, rumus dan grafik beserta 

indikator data analisisnya yang kurang menarik. Apalagi bagi 

sebagian besar masyarakat kita yang berpendidikan relatif rendah 

sehingga belum mempunyai landasan berpikir dan bertindak 

secara sistematis. 

g. Seringkali data yang dihasilkan oleh BPS diragukan keakuratannya 

karena tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan sudut pandang antara 

masyarakat (universitas, para ahli) dengan BPS sebagai penghasil data. 

Untuk menghindari kesalahan tersebut, BPS Kabupaten Mandailing 
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Natal perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, terutama 

mengenai konsep definisi dan standar klasifikasi yang digunakan. 

h. Intensitas komunikasi BPS dengan masyarakat belum konsisten. 

Sosialisasi institusi dan aneka survei rutin tidak semeriah sosialisasi 

sensus. Sosialisasi BPS tentang hasil sensus/survei tidak seintens 

pelaksanaan lapangan. BPS cenderung responsif dari pada leading 

issues dalam pemberitaan data pada media 

i. Dinamika perubahaan lingkungan organisasi dan perkembangan 

Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat menuntut BPS Kabupaten 

Mandailing Natal untuk dapat melakukan adaptasi sehingga mampu 

menjaga eksistensi dalam jangka panjang. Untuk menjawab 

tantangan ini, lazimnya suatu institusi/organisasi harus mempunyai 

perancangan sebuah Enterprise Architecture (EA). EA pada prinsipnya 

adalah sebuah usaha standarisasi dan integrasi, serta sebagai panduan 

untuk merealisasikan tujuan strategik dari dari kondisi saat ini (as-is) 

ke kondisi yang dicita-citakan (to-be). 

j. Sumber daya manusia untuk petugas lapangan yang masih kurang, 

terutama untuk tenaga Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sehingga 

harus dirangkap oleh KSK lain ataupun staf yang ditunjuk serta kepala 

seksi yang belum ada staf. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Sistematika penyajian di dalam sebuah penyusunan laporan adalah 

sangat penting agar pembaca dapat dengan mudah memahami tentang isi, 

maksud dan tujuan penyajian laporan dimaksud.  

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan 

kinerja BPS tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

 

 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 15 

Bab I. Pendahuluan,  

Pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya 

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

Mandailing Natal; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Mandailing Natal, 

potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Mandailing Natal; 

serta sistematika pnenyajian laporan. 

 

Bab II. Perencanaan Kinerja,  

Pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten 

Mandailing Natal 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten 

Mandailing Natal 2017. 

 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,  

Pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal 

2017, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal, 

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal terhadap Target Renstra 

2015-2019, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Mandailing Natal 2017, 

Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Mandailing Natal 2017 dan Realisasi 

Anggaran tahun 2017. 

 

Bab IV. Penutup,  

Pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk 

tahun berikutnya  
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  BAB  II        PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 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 Mandailing Natal dalam 

menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu Renstra BPS 

Pusat 2015-2019. Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran 

strategis yang akan dicapai dalam mendukung strategi dan arah kebijakan 

nasional. 

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 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 

Mandailing Natal 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 

Mandailing Natal adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang 

statistik yang berskala Kabupaten yang berlaku selama kurun waktu 2015-

2019. 
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2.1.1 Visi BPS Kabupaten Mandailing Natal      

Visi BPS Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019 mengikuti Visi BPS 

RI 2015-2019, mengingat BPS Kabupaten Mandailing Natal adalah bagian 

integral dari BPS RI. Visi ini dibangun dengan memperhatikan berbagai 

kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang 

dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. 

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu 

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi 

yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang 

mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada 

tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang 

mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data 

dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik 

dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari 

responden/obyek kegiatan statistik.  

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 

Kabupaten Mandailing Natal  2015-2019 adalah:  

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” 

“The Agent of trustworthy statistikal data for all” 

BPS Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga pemerintah yang 

mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi 

ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup daerah. Kata 

“pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Kabupaten Mandailing Natal 

sebagai penyambung ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai 

pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang 

terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak 

mempunyai hak yang sama untuk mengakses data yang dihasilkan BPS 

Kabupaten Mandailing Natal (impartial).  

Dengan visi tersebut eksistensi BPS Kabupaten Mandailing Natal 

sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, 

karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Kabupaten Mandailing Natal 
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bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan 

masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu,visi ini juga memberikan 

ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam 

menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi 

statistik.  

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS 

Kabupaten Mandailing Natal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara 

agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas. 

 

2.1.2 Misi  BPS Kabupaten Mandailing Natal 

 Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan 

program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan. 

Misi BPS Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019 yang mengacu pada 

misi BPS RI 2015-2019, maka misi pembangunan regional statistik daerah 

Kabupaten Mandailing Natal mencakup:  

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional  

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik  

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan 

amanah untuk kemajuan perstatistikan.Misi Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015-2019 mengandung arti: 

 
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional  

Menyediakan data statistik … 

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal merupakan 

penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya 

ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah 

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

… berkualitas …  

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS Kabupaten 
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Mandailing Natal memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, 

disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat 

diinterpretasikan ”. 

… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … 

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan 

statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta 

mengurangi pelaksanaan yang tersekat (silo thinking). Pendekatan 

fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data 

hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject 

matter. 

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan 

bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi 

dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta 

menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997)”. 

… dan berstandar nasional… 

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Mandailing 

Natal akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode 

yang berlaku secara universal dan berstandar nasional, mengikuti 

kaidah yang telah digariskan”. 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik  

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan…  

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

unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk 

totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional 

perlu didukung untuk diwujudkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. 

… melalui pembinaan dan koordinasi … 

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada 

umumnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik 

nasional dan daerah pada khususnya, penyelenggaraan kegiatan 

statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta 
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upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP 

No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). 

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal 

yang berkaitan dengan: 

a. pelaksanaan kegiatan statistik;  

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

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, instansi pemerintah, dan masyarakat 

dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau 

kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka 

membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional dan 

daerah. 

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik 

mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan 

atau analisis statistik”. 

“BPS Kabupaten Mandailing Natal memiliki mandat untuk melakukan 

pembinaan terhadap instansi lain di daerah terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kabupaten Mandailing 

Natal juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi dengan instansi pemerintah di daerah untuk membangun 

pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (UU no. 

16 tahun 1997).  

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Mandailing 

Natal dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan 

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

pembinaan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Mandailing Natal 

sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, 

meliputi: 

a) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam 

penyelenggaraan statistik; 

b) pengembangan statistik sebagai ilmu; 

c) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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dapat mendukung penyelenggaraan statistik; 

d) perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan 

dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-

ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para 

penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 

e) pengembangan sistem informasi statistik; 

f) peningkatan penyebarluasan informasi statistik; 

g) peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil 

statistik untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah; 

h) peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan 

statistik”. 

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan 

amanah untuk kemajuan perstatistikan  

Membangun insan statistik …  

 “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan 

pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mandailing Natal, yakni profesional, berintegritas dan 

amanah”.  

… yang profesional…  

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang 

harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk 

menghasilkan data statistik yang berkualitas”. 

… berintegritas … 

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus 

memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam 

melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang 

tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan 

perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan 

kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab 

dan setiap langkahnya terukur)”. 

…amanah… 
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“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran 

di dalam melaksanakan kegiatan statistik”. 

 

2.1.3 Tujuan BPS Kabupaten Mandailing Natal 

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

mengamanatkan BPS Kabupaten Mandailing Natal untuk menyediakan data 

dan informasi statistik pada skala regional, serta melakukan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.  

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya BPS Kabupaten 

Mandailing Natal pada azas manfaat, keterpaduan, dan kemutakhiran. 

Azas manfaat mempunyai pengertian bahwa setiap penyelenggaraan 

statistik yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan juga 

bermanfaat bagi pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan 

untuk mempertimbangkan tingkat kemanfaatan dalam menetapkan 

prioritas penanganannya. Yang dimaksud dengan azas keterpaduan yaitu 

penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS Kabupaten 

Mandailing Natal harus dapat mengisi dan melengkapi kebutuhan statistik 

nasional dan regional yang memenuhi kriteria konsistensi, komparabilitas, 

dan menghindari kegiatan yang saling tumpang tindih. Sedangkan azas 

kemutakhiran berarti bahwa data statistik dasar yang disajikan atau 

tersedia harus dapat menggambarkan perubahan fenomena menurut 

keadaan terakhir yang harus selalu diupayakan kegiatan pengumpulan 

data yang terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. 

 Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan didaerah serta mengacu 

pada visi dan misi BPS, maka tujuan BPS Kabupaten Mandailing Natal 

adalah: 

a. Meningkatkan kualitas data statisik melalui kerangka penjaminan 

kualitas; 

b. Meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; 

c. Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan 

pembinaan yang efektif di bidang statistik. 

d. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel. 
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Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, 

maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan 

menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – 

Change and Reform for Development of Statistiks in Indonesia). Empat 

pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2015-2019, 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. Peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.  

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Mandailing Natal untuk mendukung 

upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Mandailing Natal dapat 

dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. 

 
Tabel 1. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019 
 

VISI BPS 
2015-
1019 

Pelopor 
data 

statistik 
terpercaya 

untuk 
semua 

MISI BPS 2015-2019 
1.  Menyediakan data statistik berkualitas melalui 

kegiatan statistik yang terintegrasi dan 
berstandar nasional maupun internasional 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 
berkesinambungan melalui pembinaan dan 
koordinasi di bidang statistik 

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

TUJUAN 
2019 

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka 
penjaminan 
kualitas 

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui 

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik. 

4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

 
Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten 

Mandailing Natal untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan 

pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program 

Statcap CERDAS (Statistikal Capacity Building – Change and Reform for 

Development of Statistiks in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. 
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Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan 

statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan 

statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan 

melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen 

informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK 

statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap 

CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta 

Sistem Informasi Manajemen Statistik. 

Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui 

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statitik. Di dalam tujuan 

tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS sebagai Pusat 

Rujukan Statistik dalm terselenggaranya SSN, sebagi koordinator 

penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan 

oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, funsi BPS 

sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi 

statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan 

diperkuat oleh komponen keempat STATCAP CERDAS yaitu kelembagaan. 

Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam 

tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang 

profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 

Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik 

di pusat maupun daerah harus terus dilakukan.  

Keberhasilan BPS Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penerapan 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented 

government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga 

perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan 

BPS Kabupaten Mandailing Natal. Indikator dan target dari tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Tujuan dan Target Pembangunan Statistik  
BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019 

 
No. Uraian Target 

Tujuan Indikator 2015 2016 201
7 

2018 2019 

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

1. Peningkatan kualitas 
data statistik melalui 
kerangka 
penjaminan 
kualitas 

Persentase 
konsumen yang 
merasa puas dengan 
kualitas data 
statistik 

79 71,20 97 97 97 

2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

90 95,26 97 97 97 

3. Penguatan Sistem 
Statistik Nasional 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

- - 5 1 1 

4. Peningkatan 
birokrasi yang 
akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 60 65 67 60 60 

 

 

 
2.1.4.   Sasaran Strategis BPS Kabupaten Mandailing Natal 
 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara 

nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh 

adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program 

BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang 

menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan 

program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan 

internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan 

internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS Kabupaten 

Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel. 3 
Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Mandailing Natal 

 
TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

T1. Peningkatan Kualitas 
data Statistik 
melalui kerangka 
penjaminan kualitas 

SS1. 
Meningkatnya kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data BPS Kabupaten 
Mandailing Natal 

T2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan 
statistik 

 
SS2. 

 Meningkatnya kualitas hubungan dengan  
 pengguna data (user engagement) 

T3. Penguatan Sisitem 
Statistik Nasional 
(SSN) melalui 
koordinasi dan 
pembinaan yang 
efektif di bidang 
statistik 

SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama 
dalam penyelenggaraan SSN. 

T4.  Peningkatan birokrasi 
yang akuntabel 

SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel. 

SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 
BPS. 

 

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3 di atas memiliki 

indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat 

pencapaiannya. 

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Kabupaten 

Mandailing Natal  dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Visi : 

Pelopor Data Statistik 

Terpecaya untuk Semua 

 

 

 

 

Misi 
 

 

 

T1 T2 T3 T4 

 

 

SS1  SS2  SS3  SS4 SS5 

 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 27 

2.1.5 Indikator Kinerja Utama 

Pengelolaan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal diawali 

dengan tahapan perencanaan kinerja yaitu proses perumusan target 

kinerja. Proses penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS 

Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 telah mengacu kepada target 

yang ditetapkan dalam Renstra dan kebijakan statistik (top down) serta 

memperhatikan masukan/usulan target dari subject matter yang 

bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

(bottom up), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki, pencapaian 

kinerja pada tahun sebelumnya. 

IKU BPS berkembang dari waktu ke waktu untuk menggali lebih 

dalam lagi indikator yang lebih berkualitas untuk menimbulkan 

kepercayaan kepada masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS. 

Berdasarkan Perka BPS Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015, ditetapkan indikator 

kinerja utama untuk BPS Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut: 

 

Tabel  4. Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Mandailing Natal 

 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator Kinerja 
Utama 

Penanggung 
jawab 

Sumber data Penjelasan 

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)*100% 
x = Jumlah 
konsumen 
yang merasa 
puas dengan 
kualitas data 
statistik 
y = Jumlah 
konsumen 

1.1 Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna 
terhadap 
kualitas data 
BPS 

1.1.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)*100% 
x = Jumlah 
konsumen 
yang merasa 
puas dengan 
kualitas data 
statistik 
y = Jumlah 
konsumen 

  1.1.b. Persentase 
konsumen 
yang selalu 

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 

Survei 
Kebutuhan 
Data  

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
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No. Tujuan/Sasaran 
Indikator Kinerja 
Utama 

Penanggung 
jawab 

Sumber data Penjelasan 

menjadikan 
data dan 
informasi 
statistik BPS 
sebagai 
rujukan 
utama 

-  Seksi 
Nerwilis 

-  Seksi 
Produksi 

Survei 
Kepuasan 
Konsumen 

konsumen 
yang selalu 
menjadikan 
data dan infor 
masi statistik 
BPS sebagai 
rujukan utama 
y = Jumlah 
konsumen 

  1.1.c. Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS 

-  Seksi IPDS Sistem 
Informasi 
Master File 
Desa dan 
Master Blok 
Sensus 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS 
y = Jumlahdata 
MFD dan MBS 

  1.1.d. Jumlah 
Publikasi/Lap
oran 
yang terbit 
tepat waktu 

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
-  Seksi IPDS 

Laporan 
Kegiatan BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

Jelas 

  1.1.e. Jumlah 
Publikasi/Lap
oran 
sensus yang 
terbit tepat 
waktu 

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
-  Seksi IPDS 
 

Laporan 
Kegiatan BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

Jelas 

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

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
 

Laporan 
Kegiatan BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei dengan 
pendekatan 
rumah tangga 
y = Jumlah 
dokumen 
survei dengan 
pendekatan 
rumah tangga 

    h. Persentase 
pemasukan 
dokumen 
(response 
rate) survei 
dengan 
pendekatan 
usaha 

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
 

Laporan 
Kegiatan BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei dengan 
pendekatan 
usaha 
y = Jumlah 
dokumen 
survei dengan 
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No. Tujuan/Sasaran 
Indikator Kinerja 
Utama 

Penanggung 
jawab 

Sumber data Penjelasan 

pendekatan 
usaha 

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

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
-  Seksi IPDS 

Laporan 
Kegiatan BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei dengan 
pendekatan non 
rumah tangga 
non usaha 
y = Jumlah 
dokumen 
survei dengan 
pendekatan non 
rumah tangga 
non usaha 

2 Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

2.a. Persentase 
Kepuasan 
Konsumen 
terhadap 
pelayanan 
data BPS 

-  Seksi IPDS Survei 
Kebutuhan 
Data Survei 
Kepuasan 
Konsumen 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
konsumen 
yang merasa 
puas dengan 
kualitas data 
statistik 
y = Jumlah 
konsumen 

2.1 Meningkatnya 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna data 
(User 
Engagement) 

2.1.a. Persentase 
Kepuasan 
Konsumen 
terhadap 
pelayanan 
data BPS 

-  Seksi IPDS Survei 
Kebutuhan 
Data Survei 
Kepuasan 
Konsumen 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
konsumen 
yang merasa 
puas dengan 
kualitas data 
statistik 
y = Jumlah 
konsumen 

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

-  Seksi IPDS Website BPS 
Kabupaten 
Mandailing 
Natal 

Jelas 

  2.1.c. Persentase 
Konsumen 
yang puas 
terhadap 
akses data 
BPS 

-  Seksi IPDS Survei 
Kebutuhan 
Data  
Survei 
Kepuasan 
Konsumen 

formula = 
(x/y)*100% 
x = Jumlah 
pemasukan 
dokumen 
(response rate) 
survei dengan 
pendekatan 
usaha 
y = Jumlah 
dokumen survei 
dengan pen 
dekatan usaha 
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No. Tujuan/Sasaran 
Indikator Kinerja 
Utama 

Penanggung 
jawab 

Sumber data Penjelasan 

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

3.a. Jumlah 
metadata 
kegiatan 
statistik 
sektoral dan 
khusus yang 
dihimpun 

-  Seksi IPDS Survei meta 
data 

Jelas 

4 Peningkatan 
penyelenggaraan
/pelaksanaan 
birokrasi yang 
akuntabel 

3.a. Hasil 
Penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

-  Seksi 
Distribusi 

-  Seksi Sosial 
-  Seksi 

Nerwilis 
-  Seksi 

Produksi 
-  Seksi IPDS 
-  Seksi Tata 

Usaha 

Laporan 
Hasil 
Evaluasi 
SAKIP 
Oleh 
Inspektorat 

Jelas 

4.1 Meningkatnya 
birokrasi yang 
akuntabel. 

4.1.a Hasil 
penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat. 

-  Seksi Tata 
Usaha 

Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

Jelas 

  4.1.b Jumlah 
Satker BPS 
Kab/Kota 
yeng 
berpredikat 
WBK/WBBM 

-  Seksi Tata                   
Usaha 

Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

Jelas  

4.2 Meningkatnya 
kualitas sarana 
dan prasarana 
BPS 

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

-  Seksi Tata 
Usaha 

Survei 
Kebutuhan 
Data 

Jelas 

  4.2.b Persentase 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur yang 
diselesaikan. 

-  Seksi Tata 
Usaha 

  

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran yang 

dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kinerja BPS Kabupaten 

Mandailing Natal  sebagai Lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah 

dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh 

pengukuran target pencapaian didahului oleh data dan informasi yang 

sesuai kondisi lapangan, kelengkapan dan akurasi data dan informasi ini 

sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai. Disamping 

sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi, IKU harus menjadi 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 31 

acuan untuk menyusun berbagai dokumen yang meliputi perencanaan, 

monotoring dan evaluasi yaitu digunakan dalam: 

1) Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; 

2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran; 

3) Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; 

4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan 

5) Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja. 

 
 

2.1.6 Nilai-nilai inti BPS Kabupaten Mandailing Natal 

Nilai inti merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap 

pegawai dan yang memandu 

pegawai dalam memilih 

berbagai alternatif yang di 

perlukan untuk menuju masa 

depan. BPS Kabupaten 

Mandailing Natal telah 

menetapkan nilai-nilai inti yang 

dapat dijadikan sebagai 

pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan 

berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten 

Mandailing Natal 2015-2019. Nilai-nilai inti (Core Values) tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, inovatif dan 

sistemik) 

 Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan 

Akuntabel) 

 Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil) 

Nilai-nilai inti ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati 

diri dan penuntun prilaku setiap insan BPS Kabupaten Mandailing Natal 

dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai inti BPS 

Kabupaten Mandailing Natal ini adalah sebagai berikut : 
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1. Profesional 

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap 

pegawai BPS Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan 

profesi/tugasnya dengan unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Kompeten 

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, 

b. Efektif 

Memberikan hasil maksimal, 

c. Efisien 

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya 

minimal, 

d. Inovatif 

Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses 

pembelajaran diri secara terus menerus, 

e. Sistemik 

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses 

sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari pekerjaan yang lain. 

2. Integritas 

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh 

setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Dedikasi 

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban 

dan institusi, 

b. Disiplin 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan, 

c. Konsisten 

Selarasnya kata dengan perbuatan, 

d. Terbuka 
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Menghargai ide, saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai 

pihak, 

e. Akuntabel 

Bertanggung jawab dan langkahnya terukur, 

3. Amanah 

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 

untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Terpercaya 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak 

hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh 

mental spiritual, 

b. Jujur 

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari 

prinsip moralitas, 

c. Tulus 

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik 

kepentingan (pribadi, kelompok dan golongan) serta 

mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan 

manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang 

Maha Esa, 

d. Adil 

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 

2.1.7 Kualitas Data Statistik 

Kerangka penjaminan kualitas (quality assurance) statistik 

merupakan perangkat kerja yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menilai kualitas terhadap produk 

statistik yang dihasilkan oleh lembaga statistik resmi suatu negara. 

Perangkat tersebut berfungsi sebagai sistem manajemen untuk 

memantau dan mengevaluasi jalannya proses statistik, yang tahapannya 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 34 

mulai dari pengumpulan data dan informasi sampai dengan penyajian 

hasil. 

Sebagai penyedia data dan informasi maka BPS Kabupaten Mandailing 

Natal harus mampu menyediakan data yang berkualitas, dengan kata lain 

kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi 

yang menjadi tugas dan wewenang BPS. 

Selain dimensi kualitas maka BPS yang merupakan lembaga 

penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan 

pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi 

(United Nations Fundamental Principles of Official Statistiks) yang telah 

disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut 

yaitu: 

1) Berikan Keterangan Lengkap Secukupnya Statistik-resmi 

menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi 

suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, 

perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, 

demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik-resmi yang 

juga memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk 

umum untuk menghormati hak warganegara mendapatkan informasi 

tentang masyarakat. 

2) Statistik hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya 

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga 

perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan 

profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang 

metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian data statistik. 

3) Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna Agar 

data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat 

ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan 

harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai 

sumber data, metode dan prosedur yang digunakan. 



Laporan Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 35 

4) Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Lembaga 

perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang 

statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik. 

5) Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai Data 

Untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai 

jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. 

Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan 

mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang 

ditanggung oleh responden survei. 

6)  Kerahasiaan Data Individu Data individu yang dikumpulkan oleh 

lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan 

perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia 

dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan. 

7) Transparansi Tatacara Perstatistikan Undang-undang, peraturan dan 

proses pengolahan/penghitungan sesuai sistem statistik yang 

digunakan harus diumumkan. 

8) Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi Koordinasi antara 

berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam 

suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsisensi 

(ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan. 

9) Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara Penggunaan konsep-konsep 

internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di 

setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan 

keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga 

resmi. 

10) Kerjasama Internasional Kerjasama multilateral dalam kegiatan 

perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem 

perstatistikan-resmi di semua negara. 
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2.1.8 Arah Kebijakan dan Strategi BPS 

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak 

sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan 

evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar 

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat 

konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan 

pemerintah. 

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi 

statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. 

Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih 

cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas 

(better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah 

menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. 

Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik 

karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra 

mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data 

yang tersedia masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, 

maka BPS Kabupaten Mandailing Natal menetapkan arah kebijakan dan 

strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya 

(Lampiran 2) 

 

2.1.9 Program dan Kegiatan Tahun 2017 

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan 

kegiatan dalam Renstra BPS Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019 

mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS mempunyai 

satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dan Program 

Generik BPS Provinsi meliputi Program Dukungan Manajemen dan 
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Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Provinsi dan Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. 

Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten  

Mandailing Natal dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

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

dengan kegiatan: 

a. Pemutakhiran sistem dan program MFD dan MBS yag berbasis web, 

b. Pemutakhiran wilayah kerja statistik. 

c. Peningkatan kualitas dan layanan publikasi. 

d. Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, 

dan khusus. 

e. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran 

f.  Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan. 

g. Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi. 

h. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. 

i. Penyusunan Statistik Politik Keamanan. 

j. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 

k. Survei Perusahaan Kehutanan. 

l. Survei Industri Besar sedang Bulanan. 

m. Survei Industri Besar sedang Tahunan. 

n. Survei Konstruksi. 

o. Surei Waktu Tunggu di Pelabuhan. 

p. Kompilasi data transportasi. 

q. Penyusunan direktori pasar dan pusat perdagangan. 

r. Analisis Hasil Listing Pendaftaran Bangunan Usaha SE2016 

s. Pendataan UMK dan UMB SE2016. 

t. Survei Harga Perdesaan 

u. Pelaksanaan NTP 2017 

v. Survei bidang jasa dan pariwisata. 

w. Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barabg Triwulanan. 
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x. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan 

Usaha Tahun Dasar 2010. 

y. Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba. 

z. Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha. 

aa. Penyusunan komponen PMTN Institusi Pemerintah dan Non 

Pemerintah. 

bb. Penyusunan konsolidasi PDRB pengeluaran triwulanan dan tahunan. 

cc. Survei pertanian tanaman pangan dan ubinan. 

dd. Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan. 

ee. Survei hortikultura dan indikator pertanian. 

ff. Survei perusahaan perkebunan. 

gg. Indeks kemahalan konstruksi 

hh. Survei statistik keuangan pemerintah daerah. 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: 

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

 

2.1.10 Anggaran Tahun 2017 

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 dibiayai dengan APBN 

yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA BPS Kabupaten 

Mandailing Natal Tahun 2017, dengan nilai pagu sebesar 

Rp.4.039.726.000,- (empat milyar tiga puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh enam ribu rupiah).  

Pagu anggaran untuk program teknis BPS Kabupaten 

Mandailing Natal yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp.1.048.505.000,- (satu milyar 

empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah). Sedangkan 

program lainnya merupakan program  pendukung yang terdiri dari 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 
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pada tahun 2017 tidak ada atau Rp.0,- (nol rupiah) dan Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya (DMPTTL) BPS 

sebesar Rp.2.991.221.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan 

puluh satu dua ratus dua puluh  satu ribu rupiah). 

 

Tabel 5 Pagu Anggaran Belanja BPS Kab. Mandailing Natal tahun 2017 

Kode Jenis anggaran/Program/Belanja Pagu 2017 

054.01.01 Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Rp.2.991.221.000.- 

054.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur  

Rp.0,- 
 

054.01.06 Penyediaan dan Pelayanan 
Informasi Statistik 

Rp.1.048.505.000.- 

 Total Dana DIPA Rp.4.039.726.000.- 

 

 

2.2 Perjanjian Kinerja  Tahun 2017 

Selama periode tahun 2017 telah ditetapkan target yang harus 

dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam 

memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini 

ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala BPS 

Kabupaten Mandailing Natal. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur 

Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan 

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 

terhadap target seperti terlihat dalam tabel 6. 

 

Tabel 6 
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BPS Kabupaten Mandailing Natal 

 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

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

T.1 Peningkatan kualitas 
data statistik 

Persentase konsumen 
yang merasa puas dengan 
kualitas data Statistik 

Persen 97 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

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

SS1.  Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data BPS 

Persentase konsumen 
yang merasa puas dengan 
kualitas data Statistik 

Persen 97 

Persentase konsumen 
yang selalu menjadikan 
data dan Informasi 
Statistik BPS Sebagai 
Rujukan Utama 

 
Persen 

85 

Persentase pemutakhiran 
data MFD dan MBS 

Persen 100,00 

Jumlah release data yang 
tepat waktu 

Aktivitas - 

Jumlah publikasi/laporan 
yang terbit tepat waktu 

Publikasi 29 

Jumlah laporan Sensus 
yang terbit tepat waktu 

Laporan 1 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei 
-Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survey dengan 
pendekatan rumah 
tangga. 
- Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survey dengan 
pendekatan usaha 
- Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survey dengan 
pendekatan non usaha 
dan non rumah tangga 

Pesen 
 
 
 
Persen 
 
 
 
 
Persen 
 
 
 
Persen 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

T2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap  
pelayanan data BPS 

Persen 97 

SS2. Meningkatnya 
kualitas hubungan 
dengan pengguna 
data (user 
enagement) 

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

Pengun 
jung 

5.100 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Persentase konsumen 
yang puas terhadap akses 
data BPS 

Persen 97 

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

Persen 35 
 

T3. Penguatan Sistem 
Statistik Nasional 
melalui koordinasi 
dan pembinaan yang 
efektif di bidang 
statistik. 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
dihimpun 

Metadata 5 

SS3. Meningkatnya 
koordinasi dan kerja 
sama dalam 
penyelenggaraan SSN 
manajemen sumber 
daya manusia BPS 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
dihimpun. 

Metadata 5 

T4. Peningkatan 
penyelenggaraan/pe 
laksanaan birokrasi 
yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat 

Poin 67,00 

 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat. 

Point 67 

SS4. Peningkatan 
birokrasi yang 
akuntabel. 

Hasil Penilaian SAKIP 
oleh Inspektorat  

Poin 67 

Jumlah Satker BPS 
Kabupaten/Kota yang 
Berpredikat WBK/WBBM 

Satker - 

SS5.  Meningkatnya 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana BPS 
Kabupaten 
Mandailing Natal 

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

Persen 95 

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 
aparatur yang 
diselesaikan. 

Persen 
 

- 

 

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring 

setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim 
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(triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. 

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab 

Kepala BPS Kabupaten Mandailing Natal kepada Kepala BPS Provinsi 

Sumatera Utara atas penggunaan anggaran BPS. Penganggaran tersebut 

diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program 

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

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 
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  BAB  III       AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh BPS Kabupaten Mandailing Natal. Capaian kinerja BPS Kabupaten 

Mandailing Natal Tahun 2017 merupakan pencapaian dari indikator-

indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2017. Capaian kinerja 

dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2017 

yang telah ditetapkan pada awal tahun.  

Capaian kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017 terbagi 

menjadi dua macam, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja 

sasaran strategis. Adapun Pencapaian kinerja tujuan dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

 

Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Mandailing Natal 
Tahun 2017 

 

No. 
Uraian 2017 

Tujuan Indikator Target Realisasi Capaian 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Peningkatan 
kualitas data 
statistik melalui 
kerangka 
penjaminan 
kualitas 
 

Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
dengan kualitas 
data statistik 

97 100 103,09 

2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 
 

Persentase 
kepuasan konsumen 
terhadap pelayanan 
data BPS 

97 97,55 100,57 

3. Penguatan Sistem 
Statistik Nasional 
Melalui 
Koordinasi dan 
Pembinaan yang 
efektif di bidang 
statistik 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusuu 
yang dihimpun. 5 4 80,0 
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No. 
Uraian 2017 

Tujuan Indikator Target Realisasi Capaian 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4. Peningkatan 
birokrasi yang 
akuntabel 
 

Hasil Penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

67 58,80 87,76 

 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 92,86 

 

 

3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal 2017 

Capaian kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal 2017 merupakan 

pencapaian dari indikator indikator tujuan dan sasaran strategis selama 

tahun 2017. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara 

realisasi dengan target PK 2017 yang telah ditetapkan pada awal tahun. 

Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat 

dilihat pada ulasan berikut: 

Tujuan I: Peningkatan Kualitas Data Statistik 

Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik melalui 

kerangka penjaminan kualitas”, diukur dengan indikator Persentase 

konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan 

pertama dicapai denga sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya 

kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, Capaian kinerja dari 

indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat 

dilihat pada tabel 8. di bawah. 

 

Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan-1 Peningkatan Kualitas Data Statistik 

 

Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

T1. Peningkatan kualitas data statistik 

Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan  kualitas data 
statistik 

Persen 97 100 103,09 

SS1.  Meningkatnya  kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 

1a. Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan  kualitas 
data statistik 

Persen 97 100 103,09 
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Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

1b. Persentase konsumen yang 
selalu menjadikan data dan 
informasi statistik BPS sebagai 
rujukan utama 

Persen 85 70 82,35 

1c. Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 100,00 100,00 100,00 

1d. Jumlah release data yang 
tepat waktu 

Aktivitas - - - 
 

1e. Jumlah publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu 

Publikasi 
 

29 37 127,59 

1f.Jumlah publikasi/laporan 
Sensus yang terbit tepat waktu 

Laporan 0 0 100,00 

SS2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent 
Engagement) 

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

Persen 
 

 

100,00 99,75 99,75 

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei dengan 
pendekatan usaha 

Persen 
 

100,00 
 

91,61 91,61 
 

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

Persen 
 

 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 100,55 

 
Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat 

capaian sebesar 103,09 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran 

strategis tujuan pertama sebesar 100,55 persen. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan 

pertama telah tercapai. 

Sasaran 1.1 

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 

Sasaran ini dibangun dengan sembilan indikator kinerja. Dari tabel 

8 menunjukkan bahwa persentase konsumen yang merasa puas dengan 

kualitas data statistiktahun 2017 sebesar 100 persen dengan target 97 

persens ehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah 103,09 persen. 

Sedangkan persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan 

informasi statistik BPS sebagai rujukan utama tahun 2017 sebesar 70 
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persen dengan target 85 persen sehingga tingkat capaian indikator kinerja 

ini sebesar 82,35 persen. 

Indikator sasaran meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap 

kualitas data BPS ditunjukkan pula dengan dengan persentase 

pemutakhiran data MFD dan MBS hingga akhir tahun dapat tercapai 

sebesar 100,00 persen dengan target 100,00 persen, sehingga tingkat 

pencapaiannya sebesar 100,00 persen. 

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu sebanyak 37 

publikasi (melebihi ARC) dapat terlaksana 127,59 persen dari target 

sebanyak 29 publikasi. 

Strategi ke depan yang perlu dibangun BPS Kabupaten Mandailing 

Natal untuk Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas 

data adalah Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran 

kualitas, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta 

pengolahan data dan informasi statistik, dan Meningkatkan kualitas 

metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional. 

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan 

survei statistik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam 

memperoleh data. Tingkat pencapaian sasaran ini diukur melalu tiga (3) 

indikator, yaitu : Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan usaha dan Persentase 

pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non 

rumah tangga non usaha 

Pada tahun 2017 pemasukan dokumen/response rate survei 

dengan pendekatan rumah tangga sebesar 99,75 persen dengan target 100 

persen, kemudian dengan pendekatan usaha sebesar 91,61 persen dengan 

target 100 persen, dan dengan pendekatan non rumah 

tangga non usaha sebesar 100,00 persen dengan target 100 persen. 

Sehingga Tingkat capaian response rate survey dengan pendekatan rumah 

tangga sebesar 99,75 persen, begitu pula dengan survei dengan 
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pendekatan usaha capaiannya sebesar 91,61 persen dan pendekatan non 

rumah tangga non usaha, tingkat capaiannya sebesar 100,00 persen. 

Tingkat capaian pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 

pendekatan usaha kurang dari target yaitu hanya 91,61 persen diakibatkan 

dari rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan 

benar dan tepat waktu seringkali menjadi penyebab response rate rendah. 

Sedangkan pemasukan dokumen/response rate survei dengan pendekatan 

rumah tangga yang sebesar 99,75 persen diakibatkan responden sampai 

dengan jadwal waktu pencacahan tidak bisa dijumpai karena tidak berada 

di tempat (sedang berpergian/ pulang kampung ke daerah lain) yang 

mengakibatkan non respon. 

Penyebab rendahnya response rate pada statistik Produksi 

diantaranya adalah: 

- Petugas lapangan adalah KCD sehingga sering terlambat dalam 

pemasukan laporan ke BPS 

- Masih adanya perusahaan dan Instansi terkait yang kurang 

merespon 

- Perusahaan Industri terlambat memberikan data dengan alasan 

data berada di kantor pusat, belum audit internal, kuesioner 

masih berada pada beberapa departemen di perusahaan dan 

lain-lain serta data terkadang tidak lengkap dan harus direvisit 

ke kantor pusat. 

- Perusahaan Konstruksi/Kontraktor sulit ditemukan di lapangan 

sehingga survei dilaksanakan lewat jadwal 

- Perusahaan tidak dijumpai pada alamat yang telah ditentukan. 

- Perusahaan perkebunan terlambat dalam memberikan data karena 

pendekatan administrasi sehingga beberapa perusahaan harus 

menunggu izin dari kantor pusat. Ada juga perusahaan yang belum 

koperatif untuk memberikan data perusahaan walau sudah dilakukan 

pendekatan secara persuasif. 

Penyebab rendahnya response rate pada statistik Distribusi 

diantaranya adalah: 
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- Adanya kesulitan dalam memperoleh izin dan tanda 

tangan/stempel untuk bukti kunjungan (visum) 

- Beberapa sampel perusahaan tutup 

- Kesulitan mendapatkan data harga yang dikeluarkan oleh 

kantor pusat yang lokasinya berbeda dengan sampel 

- Data realisasi APBD umumnya harus menunggu audit dari BPK, 

- Kesulitan mendapatkan data yang berkaitan dengan keuangan 

- Masih ada responden yang non respon 

Penyebab rendahnya response rate pada Bidang Nerwilis diantaranya 

adalah: 

- Umumnya responden sulit diwawancarai karena kesibukan Pimpinan 

perusahaan 

- Umumnya responden kesulitan mengisi kuesioner karena daftar 

pertanyaan yang relatif rinci. Beberapa komoditas utama yang 

diperdagangkan sulit ditemui di lapangan 

- Kuesioner yang sudah diisi harus mendapat verifikasi dari kantor 

pusat. Beberapa perusahaan menolak karena sudah masuk survei 

yang lain. 

- Sulitnya menjumpai responden/pegawai yang mengetahui dan 

dapat mengisi data yang diharapkan 

- Sulitnya responden dijumpai dan isiannya sering tidak lengkap 

- Responden mulai jenuh karena pencacahan bersifat panel 

 

Penyebab rendahnya response rate pada Statistik Sosial diantaranya 

adalah: 

- Terdapat beberapa blok sensus yang sulit dijangkau 

- Masih adanya penolakan oleh beberapa rumahtangga karena terus 

menerus menjadi responden 

- Terdapat data yang tidak terdokumentasi dengan baik pada 

desa/kec/kab sehingga data yang diminta banyak tidak 

tersedia, dan memerlukan beberapa narasumber 
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- Data pada beberapa instansi tidak tersedia sebagaimana dummy 

tabel yang disediakan, masih harus diolah sendiri, dan terdapat 

data yang kurang konsisten 

- Terdapat beberapa responden tidak berhasil diwawancara 

 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala rendahnya response rate: 

- Melalui kunjungan ulang dan memperbaiki isian dokumen. 

Pengawas lapangan harus cermat agar kesalahan pengisian oleh 

pencacah dapat segera diperbaiki di lapangan. 

- Peningkatan kemampuan SDM untuk semakin mampu menguasai 

substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan, serta berkoordinasi 

dengan para petugas lapangan. 

- Melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada 

perusahaan tentang pentingnya data statistik, diantaranya dengan 

memasyarakatkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang 

Statistik, yaitu dengan mengirimkan leaflet dan data yang 

diperlukan oleh perusahaan. 

- Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk 

mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis. 

- Petugas direkrut dari masyarakat setempat, sehingga diharapkan 

dapat mengetahui kebiasaan masyarakat yang dicacah 

- Untuk menjaga tidak terjadinya penyimpangan pencacahan maka 

dilakukan pengawasan lapangan yang memeriksa isian dokumen 

pencacahan sebelum dokumen dikirim ke BPS Kabupaten Mandailing 

Natal. 

- Setelah dokumen di terima di BPS Kabupaten Mandailing Natal maka 

dilaksanakan MK (Monitoring Kualitas) yaitu dengan mendatangi 

rumah tangga yang sudah didata dan diwawancarai kembali 

-  
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Tujuan-2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

Tujuan kedua adalah “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan 

statistik”, diukur dengan indikator Persentase kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan kedua 

dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan pengguna data (user engagement). 

Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran 

strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

 

 
Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Tujuan-2 Peningkatan pelayanan prima 

hasil kegiatan statistik 
 

 

Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS 

Persen 97 97,55 100,57 

SS2.   Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User 
Engagement) 

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

Pengunjung 5100 6870 134,71 

2.1.b Persentase Konsumen yang 
puas terhadap akses data 
BPS 

Persen 
 

97 98,63 101,68 

2.1.c Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS 
dalam Perencanaan dan 
Evaluasi Pembangunan 
Nasional. 

Persen 
 
 

35   27,27 77,91 

Rata-rata Capaian indikator sasaran 104,77 

 
Tingkat capaian kinerja tujuan kedua sebesar 100,57 persen, 

dan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 

104,77 persen. Secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga 

berhasil tercapai. 
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BPS Kabupaten Mandailing Natal selaku instansi yang bertugas untuk 

mengumpulkan data, baik secara sensus maupun survei, wajib 

menyebarluaskan hasil kegiatan tersebut kepada masyarakat. Adapun 

pintu gerbang penyebarluasan hasil kegiatan BPS Kabupaten Mandailing 

Natal melalui unit PST dan unit layanan. Kedua unit pelayanan ini 

dibedakan menurut fungsinya masing-masing yaitu unit PST sebagai 

penyedia layanan dalam bentuk buku/hardcopy dan unit layanan sebagai 

penyedia layanan dalam bentuk buku/publikasi softcopy maupun micro 

data. Konsumen dapat juga memperoleh data dengan cara datang 

langsung ke BPS Kabupaten Mandailing Natal yang sudah tersedia di 

perpustakaan sebagai bagian dari unit layanan.  

Layanan terhadap pengguna data setiap tahun didata dengan 

melakukan Survei Kebutuhan Data, selain itu pada tahun 2017 juga 

dilaksanakan Survei Kepuasan Konsumen untuk mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS Kabupaten 

Mandailing Natal. 

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan 

kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. 

Hal ini bisa dilakukan melalui cara meningkatkan diseminasi hasil 

kegiatan statistik, meningkatkan Customer Relationship Management 

dan meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik melalui Humas BPS 

Kabupaten Mandailing Natal. 

Dengan mengusung visi BPS sebagai “Pelopor data statistik 

terpercaya untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku 

kepentingan menjadi ukuran yang sangat penting. Peningkatan 

kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik 

BPS dapat diupayakan dengan meningkatkan kualitas website BPS dan atau 

PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai serta 

mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas 

diseminasi data informasi statistik. Indikator kemudahan akses dapat 

diukur dari bertambahnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik melalui website BPS yang pada tahun ini 
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realisasinya sebesar 6.870 pengunjung melebihi target yaitu 

sebanyak 5.100 pengunjung sehingga tingkat capaiannya 134,71 persen. 

Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas. Melalui 

Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan secara periodik setiap tahun, 

dapat diketahui banyaknya konsumen yang mersa puas terhadap 

pelayanan data BPS baik melalui tatap muka dengan petugas yang harus 

membantu mencarikan data yang diperlukan dan menjadi konsultan, 

maupun kemudahan akses melalui website. 

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS 

Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 ini sangat baik yaitu sebesar 

97,55 persen, dengan target sebesar 97 persen, sehingga tingkat 

capaiannya sebesar 100,57 persen. Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS Kabupaten Mandailing Natal sebesar 98,63 persen, 

sangat baik karena melebihi target yaitu sebesar 97 persen, sehingga 

tingkat capaiannya yaitu sebesar 101,68 persen. 

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan Nasional pada tahun 2017 sebesar 

27,27 dengan target 35 persen sehingga tingkat capaian sebesar 77,91 

persen. 

Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasidan 
Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pasal 3 dan 4 

mengamanatkan perlunya diwujudkan dan dikembangkan Sistem statistik 

Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Pasal ini selanjutnya 

diturunkan menjadi Perka Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik 

Nasional. Salah satu langkah untuk mewujudkan SSN adalah diwajibkannya 

instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan 

hasilnya akan dipublikasikan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum 

penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi 

dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil 

yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi 
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keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi 

angkanya berbeda. Langkah tersebut salah satunya diwujudkan dalam 

bentuk indikator “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus 

yang dihimpun. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan 

sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 
Realisas

i 

Capaian 

Kinerja 

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

T3   Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan 

pembinaan  yang efektif di bidang statistik  

Jumlah metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang dihimpun 

Metad

ata 

5 4 80,00 

S3.    Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan 

SSN manajemen sumber daya manusia BPS 

3.1.a Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

Metad

ata 

 

5 4 80,00 

Rata-rata Capaian indikator sasaran 80,00 

 

Sasaran 3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

 

              Selama Tahun 2017 jumlah metadata kegiatan statistik sektoral 

dan khusus yang dihimpun sebanyak 4 metadata. Jumlah ini merupakan 

dibawah target yaitu 5 metadata, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 

hanya sebesar 80,00 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

sosialisasi kepada instansi pemerintah untuk melaporkan seluruh kegiatan 

survei sektoral dan khusus yang dilakukan oleh instansi tersebut sehingga 

menimbulkan kurangnya kesadaran instansi pemerintah untuk melaporkan 

hasil survei sektoral dan khusus kepada BPS Kabupaten Mandailing Natal. 
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Strategi untuk mengatasi masalah/kendala rendahnya metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus maka BPS Kabupaten telah melakukan 

koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui 

Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dengan membuat suatu forum yaitu 

Forum Data. Forum Data ini sudah terbentuk dan sudah dibuat SK Bupati 

Mandailing Natal tentang Forum Data. Semoga dengan adanya Forum Data 

ini kendala diatas dapat teratasi.  

 

Tujuan-4 : Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

Kemampuan Sumber Daya Manusia baik dalam hal teknis dan 

manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa 

indikator dipilih untuk mengukur peningkatan kapasitas SDM guna 

memperoleh tingkat capaian peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dua 

sasaran strategis untuk mencapai tujuan ini adalah (1) Meningkatnya 

birokrasi yang akuntabel (2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 

BPS. Indikator Tujuan dari Peningkatan birokrasi yang akuntabel adalah 

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.  

Pada tahun 2017 BPS Kabupaten Mandailing Natal mendapat poin 

58,80 lebih rendah dari angka yang ditargetkan yaitu 67 poin, sehingga  

tingkat capaian sebesar 87,76 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran 

strategis tujuan ini sebesar 93,00 persen. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat juga tercapai 

 

Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Tujuan-4 Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

 
 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

T3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 67,00 58,80 87,76 

SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 

4.a Hasil Penilaian SAKIP oleh 
inspektorat 

Persen 
 

67,00 58,80 87,76 

4.b Jumlah satker BPS Kab/Kota 
yang berpredikat WBK/WBBM 

Persen 
 

- - - 
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Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

 SS5. Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana BPS 

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

Perse
n 

95 93,3 98,24 

 Persentase pengadaan sarana 
dan prasarana aparatur yang 
diselesaikan 

- - -  

Rata-rata Capaian indikator sasaran 93,00 

 
Area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 

rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada 

hasil (Result Oriented Government) Penguatan akuntabilitas kinerja BPS 

mencakup penguatan sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem 

manajemen kinerja organisasi dan penyusunan indikator kinerja utama. 

Hasil yang diharapkan dalam area perubahan ini berupa 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS. Dengan 

demikian, BPS berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas laporan 

akuntabilitas baik Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP maupun Evaluasi Program dan 

Kegiatan melalui berbagai upaya perbaikan. Sementara itu, evaluasi 

kinerja BPS dilakukan melalui penilaian terhadap pencapaian outcome 

dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

Sasaran 4. Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel 

Sasaran meningkatnya birokrasi yang akuntabel berdasarkan 

indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Jumlah satker BPS 

Kab/Kota yang berpredikat WBK/WBBM. Pada tahun 2017 BPS Kabupaten 

Mandailing Natal mendapat poin 58,80, dibawah angka yang ditargetkan 

yaitu 67 poin, sehingga sasaran keempat ini belum tercapai, dengan 

tingkat capaian sebesar 87,761 persen. Sementara untuk indikator Jumlah 
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satker BPS Kab/Kota yang berpredikat WBK/WBBM, BPS Kabupaten 

Mandailing Natal belum termasuk dalam predikat ini. 

 

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS 

 

Salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan layanan publik adalah 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BPS Kabupaten Mandailing 

Natal. Indikator yang mengukur sasaran ini adalah persentase pengguna 

layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 

serta persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang 

diselesaikan. 

Pada Tahun 2017 persentase pengguna layanan yang merasa puas 

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kabupaten Mandailing 

Nata adalah sebesar 93,33 persen, dimana angka ini lebih kecil dari target 

yang ditentukan yaitu sebesar 95 persen, sehingga capaian kinerja yang 

dihasilkan, yaitu sebesar 98,24 persen. Persentase pengadaan sarana dan 

prasarana aparatur yang diselesaikan di BPS Kabupaten Mandailing Nata 

pada tahun 2017 tidak ada. 

Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat ini 

sebesar 93,00 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat telah  tercapai. 

Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat 

terlaksananya kegiatan dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang 

memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang 

agak memprihatinkan khususnya pada tingkat BPS Kabupaten Mandailing 

Natal. Berbagai kebijakan diantaranya memotivasi pegawai untuk 

meningkatkan jenjang pendidikan (kuliah) dengan biaya mandiri atau 

beasiswa diharapkan mampu memenuhi peningkatan SDM. Pengembangan 

SDM dalam jajaran BPS Kabupaten Mandailing Natal, dimaksudkan untuk 

mewujudkan SDM yang berkualitas. 

Pada indikator sasaran persentase pegawai yang menduduki 

jabatan fungsional tertentu, capaian kinerja BPS Kabupaten Mandailing 
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Natal tahun 2017 sebesar 90,00 persen. Dengan target 50 persen dan 

realisasi sebesar 45,00 persen. Indikator persentase pegawai yang 

berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I, realisasinya mencapai 

60,00 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

53,00 persen, sehingga tingkat capaiannya 113,21 persen.  

BPS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun mendatang akan 

berusaha meningkatkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan 

fungsional. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

Strategi yang bisa dikembangkan pada sasaran ini adalah dengan 

mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM 

aparatur yang terintegrasi dan komprehensif dan mengoptimalkan 

pengembangan kompetensi SDM aparatur melalui Program DMPTTL yaitu 

Pengelolaan dan pengembangan Administrasi Kepegawaian 

 

3.2 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 
terhadap Target Renstra 2015-2019 

 
Untuk mengukur keberhasilan Capaian kinerja BPS Kabupaten 

Mandailing Natal terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung 

berdasarkan realisasi 2017 terhadap target 2017 pada Renstra 2015-2019. 

Capaian kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal terhadap target Renstra 

2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 11. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal      
Tahun 2017 Terhadap Target Renstra 2015-2019 

 
 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

T1. Peningkatan kualitas data statistik 

Persentase konsumen yang merasa puas 
dengan  kualitas data statistik 

Persen 97 100 103,09 

SS1.  Meningkatnya  kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 

1.1.a Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan  kualitas 
data statistik 

Persen 97 100 103,09 

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

 
Persen 

85 70 82,35 

1.1.c Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

 
Persen 

100,0 100,00 100,00 

1.1.d Jumlah release data yang tepat 
waktu 

Aktivi tas - - - 

1.1.e Jumlah publikasi/laporan yang 
terbit tepat waktu 

Publi kasi 29 37 127,59 

1.1.f Jumlah publikasi/laporan Sensus 
yang terbit tepat waktu 

Lapo ran 1 1 100,00 

1.1.g Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survey 

persen 100 98,73 98,73 

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

persen 100 99,75 99,75 

 Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survey dengan 
pendekatan usaha 

persen 100 91,61 91,61 

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

persen 100 100 100 

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS 

 
Persen 

97 97,55 100,57 

SS2.  Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) 

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

Pengunju
ng 

5.100 6.870 134,71 

2.1.b Persentase konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS  

persen 97 98,63 101,68 

2.1.c Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS dalam 

persen 35 27,27 77,91 
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Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

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

perencanaan dan evaluasi 
pembangunan nasional. 

T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang 
efektif di bidang statistik 

Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang dihimpun 

metadata 5 4 80 

SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN  
manajemen sujber daya manusia BPS 

3.1 Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus yang 
dihimpun 

metadata 5 4 80 

T4. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksTanaan birokrasi yang akuntabel 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 67,0 58,80 87,76 

SS1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 

4.1.a Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Point 67,0 58,8 87,76 

4.1.b Jumlah satker BPS 
Kabupaten/Kota yang 
Berpredikat WBK/WBBM 

Satker - - - 

 SS2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS 

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

persen 95 93 98,24 

4.2.b Persentase pengadaan sarana 
dan prasarana aparatur yang 
diselesaikan 

- - - - 

Rata-rata Capaian Indikator Tujuan 92,86 

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 98,85 

 
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2015-2019, 

sehingga target PK 2017 sama dengan target 2017 pada Renstra 2015-2019. 

Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga serta 

masing-masing sasaran strategisnya hampir tercapai. Rata-rata capaian 

kinerja tujuan sebesar 92,86 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran 

strategis sebesar 98,85 persen. 
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3.3 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Mandailing Natal 

Tahun 2017 terhadap tahun 2016 

 
Perkembangan capaian kinerja 2017 jika dibandingkan dengan 

periode Renstra 2015-2019 sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12.  Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis, indikator 

Kinerja  2015-2017 

Indikator Kinerja  
Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Tingkat Capaian 
(%) 

2017 2016 

Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kualitas data Statistik 

97 100 103,09 137,11 

Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kualitas data statistik 

97 100 103,09 137,11 

Persentase konsumen yang selalu 
menjadikan data dan Informasi 
Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama 

85 70 82,35 112,30 

Persentase pemutakhiran data MFD 
dan MBS 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Jumlah release data yang tepat 
waktu 

- - - - 

Jumlah publikasi/laporan yang terbit 
tepat waktu 

29 37 127,59 100,00 

Jumlah publikasi/laporan Sensus 
yang terbit tepat waktu 

1 1 100 100,00 

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei 

100 98,73 98,73 98,36 

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

100,0 99,75 99,75 99,57 

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei dengan 
pendekatan usaha 

100,0 91,61 91,61 95,51 

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei dengan pende 
katan non rumah tangga dan non usaha 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Persentase kepuasan konsumen 
terhadap pelayanan data BPS 

97 97,55 100,57 102,67 

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

5.100 6.870 134,71 110,26 

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

35 27,27 77,91 - 

Persentase konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS 

97 98,63 101,68 101,95 
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Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang dihimpun 

5 4 80 - 

Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang dihimpun 

5 4 80 - 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 67,0 58,80 87,76 104,32 

Hasil peniliaian SAKIP ooleh 
inspektorat 

67,00 58,80 87,76 104,32 

Jumlah satker BPS Kabupaten /Kota 
Yang berpredikat WBK/WBBM 

- - - - 

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

95 93,33 98,24 - 

Persentase pengadaan sarana dan 
prasarana aparatur yang diselesaikan 

- - - - 

Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan 92,86 114,70 

Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran 98,85 105,32 

 

3.4  Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 

Kegiatan prioritas BPS pada tahun 2017 diantaranya adalah: 

(1) Sensus Ekonomi 2017 (2) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (3) 

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2017  

 

1. Pendataan UMB dan UMK Lanjutan Sensus Ekonomi 2016 

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Statistik, Badan Pusat Statistik harus melaksanakan tiga sensus, 

yakni Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi dan Sensus Pertanian. Pada tahun 

ini, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi yang merupakan upaya 

mengumpulkan dan menyajikan 

data dasar seluruh kegiatan 

ekonomi, kecuali sektor 

pertanian. Hal ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai landasan 

bagi penyusunan kebijakan, 

perencanaan dan evaluasi 

pembangunan.  

 

Dalam upaya mempersiapkan 
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akan Pendataan UMB dan UMK SE2016 tersebut, BPS telah melakukan 

berbagai langkah persiapan dan sosialisasi baik yang dilakukan oleh BPS 

RI, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  

Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor 

pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan 

struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan 

karakteristiknya. 

Metode Pendataan UMB dan UMK Sensus Ekonomi 2016 meliputi: 

Metode Pendataan Karakteristik Usaha Mikro (Pencacahan dilakukan 

secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE2016), dan Metode 

Pendataan karakteristik Usaha Menenengah Besar (Dilakukan secara sensus 

untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan 

besar). 

Cakupan SE2016: Seluruh usaha/perusahaan non pertanian yang meliputi: 

Di lokasi tetap/permanen (mall, kantor, pasar, dll), Di lokasi tidak tetap 

(kaki lima, pasar kaget, dll), Usaha keliling, Di rumah tangga (warung). 

Pelaku usaha: Pemerintah (sekolah, rumah sakit), Lembaga nonprofit 

(tempat ibadah, organisasi sosial),Korporasi (perusahaan, restoran, 

supermarket, hotel), Di rumah tangga (online, sektor nonformal).  

2. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 

Pembangunan sumber daya manusia memerlukan informasi-informasi 

keadaan ketenagakerjaan secara terus menerus, baik jumlah, perubahan 

maupun karakteristiknya. Oleh karena itu, keadaan angkatan kerja dan 

semua aspeknya, baik untuk tingkat nasional maupun regional, perlu 

selalu dipantau. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah salah 

satu kegiatan untuk maksud tersebut. Dengan adanya kesepakatan 

kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala 

Badan Pusat Statistik, tentang penanganan terpadu data 

ketenagakerjaan. SAKERNAS diharapkan akan dapat menjadi sumber data 

utama di samping data dari sumber-sumber lain. Data yang dihasilkan 

akan memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia 

sehingga berbagai kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam 
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perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mencapai sasaran 

yang diinginkan, hingga tujuan pembangunan, khususnya di bidang 

ketenagakerjaan dapat tercapai. 

 

3. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR dan Konsumsi 

Melalui Susenas dikumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi bidang kesehatan, 

pendidikan, fertilitas dan KB, perumahan serta sosial ekonomi lainnya. 

Dari susenas dapat diperoleh data dan indikator yang dapat digunakan 

sebagai bahan dalam perencanaan, evaluasi dan monitoring dari 

pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu, para perencana, 

penentu kebijakan dan pembuat keputusan yang berhubungan 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan data 

untuk melihat perubahan tingkat kesejahteraan penduduk dari waktu 

ke waktu. Selain itu semakin beragamnya data yang dibutuhkan oleh 

kementerian, lembaga negara maupun pemerintah menyebabkan 

terjadi perubahan pada susenas dari waktu ke waktu. Perubahan yang 

terjadi pada kegiatan Susenas diantaranya meliputi kuesioner yang 

digunakan, metodologi yang digunakan dan cakupan wilayah 

pencacahan dll. Tahun 2017 pengumpulan data Susenas dilakukan 

sebanyak 2 kali. 

 

3.5  Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Mandailing Natal 2017 

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Mandailing Natal 

selama tahun 2017 diantaranya adalah penghematan sumber daya energi 

dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, BPS Kabupaten 

Mandailing Natal berupaya untuk menghemat energi listrik dan air serta 

telepon dan internet. Mematikan AC jika ruangan tidak dipakai dan 

menggunakan listrik dan air seperlunya adalah upaya dalam rangka 

penghematan. Upaya ini juga diikuti dengan efisiensi pada kegiatan teknis 

yang ditindaklanjuti BPS Kabupaten Mandailing Natal dengan penyampaian 

selfblocking penghematan anggaran.  
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3.6  Realisasi Anggaran Tahun 2017  

Anggaran BPS Kabupaten Mandailing Natal T.A. 2017 sebesar 

Rp.4.039.726.000,- dan realisasi belanja BPS Kabupaten Mandailing Natal 

T.A. 2017 sebesar Rp.3.755.930.811,- atau sekitar 92,97 persen, 

merupakan realisasi belanja dari 2 (dua) program yaitu Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPT2L) 

(054.01.01) sebesar Rp.2.784.682.864,- dan Program  Penyediaan  dan 

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) (054.01.06) sebesar Rp. 971.247.947,-

. 

Rincian anggaran dan realisasi belanja T.A.2017 per program dapat dilihat 

pada Tabel 13. berikut ini : 

Tabel 13 

Rincian Anggaran dan Realisasi per Program T.A. 2017 

 

 

Dari Tabel 13. terlihat bahwa realisasi Program DMPT2L sebesar 93,10 

persen, dan program PPIS sebesar 92,63 persen. Pada program DMPT2L 

dengan anggaran Rp.2.784.682.864 atau sebesar 93,10 persen, sehingga 

terdapat sisa Anggaran sebesar Rp.206.538.136 atau sebesar 6,9 persen. 

Tidak terserapnya anggaran ini disebabkan adanya beberapa pegawai yang 

mutasi ke kab/kota lain dan adanya 1 orang pegawai pensiun pada T.A.2017. 

 

Perbandingan Realisasi Belanja menurut Program T.A. 2017 dan T.A. 2016 

disajikan pada table 14.sebagai berikut : 

Kode 

Jenis 

Program 

Uraian Jenis 

Program 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Belanja 

(Rp) 

(%) 

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

054.01.01 DMPT2L 2.991.221.000 2.784.682.864 93,10 

054.01.02 PPSPA 0 0 0 

054.01.06 PPIS 1.048.505.000 971.247.947 92.63 

Jumlah Netto 4.039.726.000 3.755.930.811 92,97 
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Tabel 14. 

Realisasi Belanja Menurut Program T.A. 2017 dan T.A. 2016 

 

Realisasi belanja menurut Program T.A. 2017 dan T.A. 2016 terdapat 

penurunan sebesar 27,72 persen. 

 Pada Program DMPT2L terdapat penurunan sebesar 1,06 persen 

disebabkan sepanjang tahun 2017 ada perpindahan pegawai dan satu 

orang pegawai pensiun.  

 Pada program PPIS terjadi penurunan sebesar 59,22 persen disebabkan 

pada T.A. 2016 ada kegiatan Sensus Ekonomi 2016 yang membutuhkan 

biaya besar, sedangkan pada tahun 2017 kegiatan yang ada adalah 

Pendataan UMK dan UMB Lanjutan Sensus Ekonomi 2016 yang dananya 

lebih kecil dibandingkan Pendataan Sensus ekonomi 2016. 

Untuk rincian Anggaran dan Realisasi anggaran per sumber dana dapat 

dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut: 

Tabel 15. 

Rincian Anggaran per Sumber Dana T.A. 2017 

Kode 

Jenis 

Program 

Uraian 

Jenis 

Program 

Realisasi Anggaran Kenaikan / Penurunan 

T.A. 2017 

(Rp) 

T.A. 2016 

(Rp) 
Rp % 

054.01.01 DMPT2L 2.784.682.864 2.814.435.887 (29.753.023) (1,06) 

054.01.02 PPSPA 0 0 0 0 

054.01.06 PPIS 971.247.947 2.382.016.860 (1.410.768.913) (59,22) 

Total 3.755.930.811 5.196.452.747 (1.440.521.936) (27,72) 

No. Uraian Anggaran Realisasi % 

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

1. Rupiah Murni 4.039.726.000 3.755.930.811 92,97 

2. PNBP 0 0 0 

3. Hibah 0 0 0 

Jumlah 4.039.726.000 3.755.930.811 92,97 
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Anggaran belanja pada T.A. 2017 hanya bersumber dari Rupiah Murni tidak 

terdapat anggaran yang bersumber dari PNBP dan Hibah. 

Secara pagu dana dalam DIPA tercatat dana yang bersumber rupiah murni 

sebesar Rp.4.039.726.000,- dengan realisai sampai dengan 31 Desember  

2017 sebesar Rp.3.755.930.811,-atau 92,97 persen dari anggaran. 

Sementara itu untuk perbandingan rincian realisasi anggaran per sumber 

dana T.A. 2017 dan T.A. 2016 dapat dilihat pada tabel 16 berikut : 

Tabel 16. 

Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana T.A. 2017 dan T.A. 2016 

 

Pada T.A. 2017 dan 2016 realisasi belanja hanya bersumber dari rupiah 

murni. Realisasi belanja menurut sumber dana rupiah murni pada T.A. 

2017 sebesar Rp.3.755.930.811,- atau turun sebesar 27,72 persen 

dibanding realisasi pada T.A. 2015 yang sebesar Rp.5.196.452.747,-. 

Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja T.A. 2017 di sajikan pada tabel 

17 berikut : 

 

 

 

 

No. Uraian T.A. 2017 T.A. 2016 
Kenaikan/Penurunan 

Rp. % 

1. 
Rupiah 
Murni 

3.755.930.811 5.196.452.747 (1.440.521.936)  27,72 

2. PNBP 0 0 0 0 

3. Hibah 0 0 0 0 

Jumlah 3.755.930.811 5.196.452.747 (1.440.521.936) 27,72 
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Tabel 17 

Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja T.A. 2017 

 

- Realisasi belanja pegawai (51) Satker BPS Kabupaten Mandailing Natal 

setelah dikurangi pengembalian belanja periode sampai dengan T.A.2017 

sebesar 92,79 persen atau sebesar Rp.2.341.025.622,- dari anggarannya 

sebesar Rp.2.523.053.000,-. 

- Realisasi belanja barang (52) pada T.A.2017 setelah dikurangi pengembalian 

belanja tercatat sebesar Rp.1.414.905.189,- atau sebesar 93,29 persen dari 

anggarannya sebesar Rp.1.516.673.000,-.  

 

- Realisasi belanja modal (53) pada T.A. 2017 tercatat sebesar Rp. 0,- 

atau sebesar 0 persen dari anggarannya sebesar Rp. 0,-. 

 

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong BPS 

Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, 

setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang 

dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi 

penyerapan anggaran 2017 secara rata-rata capaian sasaran kinerja 

sebesar 98,85 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan 

anggaran secara total yaitu 92,97 persen. Hal ini mencerminkan bahwa 

BPS Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil melakukan efisiensi 

penganggaran sesuai tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja. 

 

Kode 

Jenis 

Belanja 

Uraian 

Jenis 

Belanja 

Anggaran 
Realisasi 

Bruto 

Pengem 

balian 

Realisasi 

Netto 
(%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

51 Pegawai 2.523.053.000 2.341.227.619 201.997 2.341.025.622 92,79 

52 Barang 1.516.673.000 1.420.005.189 5.100.000 1.414.905.189 93,29 

53 Modal 0 0 0 0 0 

Total Belanja 4.039.726.000 3.761.232.808 5.301.997 3.755.930.811 92,97 
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  Bab  IV         Penutup 
 

 
4.1 Tinjauan Umum 

Ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Mandailing 

Natal pada tahun 2017, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik 

melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan prima 

hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sisitem Statistik Nasional melalui 

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) 

Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut 

memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian 

kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Mandailing Natal tahun 

2017 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 

92,86 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,85. 

Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh 

BPS Kabupaten Mandailing Natal, terutama dalam hal peningkatan kualitas 

data statistik dan pelayanan prima. Untuk mempermudah pencapaian visi 

dan misi, BPS Kabupaten Mandailing Natal menyusun 4 (empat) tujuan dan 

5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2017. Tujuan dan 

sasaran strategis tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra 

2015-2019.  

Realisasi kinerja tujuan sebagian besar melebihi target, 

artinya capaian kinerjanya sebagian besar tercapai. Untuk tahun 

mendatang, angka target yang ditetapkan jangan terlalu rendah, atau 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan realisasi yang telah dicapai pada 

tahun ini. Capaian kinerja tujuan pertama adalah 103,09 persen, 

sedangkan capaian kinerja tujuan kedua 100,57, ketiga adalah 80 persen 

dan keempat 87,76 persen. Rata-rata capaian kinerja tujuan secara 

keseluruhan adalah sebesar 92,86persen. 

Seluruh jajaran BPS Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya 

untuk mencapai tujuan. Kedepannya diharapkan kinerja, koordinasi, dan 

kerjasama yang lebih optimal agar apa yang telah ditargetkan tercapai. 
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Dari segi sasaran strategis, ada beberapa sasaran strategis tujuan 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat  yang belum tercapai. Rata-rata 

capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama adalah sebesar 100,55 

persen, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan kedua adalah 

sebesar 104,5 persen, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan 

ketiga adalah sebesar 80 persen, dan rata-rata capaian sasaran strategis 

tujuan keempat  adalah 98,24 persen. Secara keseluruhan rata-rata 

capaian kinerja sasaran strategis adalah sebesar 98,85 persen. 

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 ada beberapa 

sasaran strategis yang belum tercapai. Dari tujuh indikator sasaran 

strategis tujuan pertama, ada lima indikator yang telah tercapai. Dari 

empat indikator sasaran strategis tujuan kedua, ada tiga indikator 

yang telah tercapai. Sedangkan dari tiga indikator sasaran strategis 

tujuan ketiga ada satu yang telah tercapai.  

 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik 

(BPS)Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 merupakan perwujudan 

kewajiban BPS Kabupaten Mandailing Natal untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam 

mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN dan 

dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2017, secara periodik 

selama satu tahun.  

Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten 

Mandailing Natal  dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2015 - 2019, 

yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yang meliputi 3 (tiga) program. 

Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyedia 

data statistik berkualitas, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan 

data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, 

serta user friendly, dan juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang  bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, 

dan masyarakat.  
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4.2 Tindak Lanjut Peningkatan Capaian Kinerja Melalui Rencana 

Strategis (Renstra) 2015-2019 

 

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang 

adalah: 

1. Melakukan retargeting pada indikator dengan capaian di 

atas 110 persen, yaitu: indikator “persentase konsumen yang merasa 

puas dengan kualitas data statistik” dari 97 persen menjadi 98 persen. 

Kemudian “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website BPS” dari 5.100 

pengunjung pada tahun 2017 menjadi 5.500 pengunjung pada tahun 

2018, indikator persentase konsumen yang selalu menjadikan data 

dan informasi statistik BPS sebagai rujukan dari 85 persen pada tahun 

2017 pada tahun 2018 tetp dibuat 85 karen apada tahun 2017 target 

ini belum tercapai.  

2. Mengoptimalkan Matriks Rencana Aksi agar data kinerja 

yang dihasilkan dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi 

proses capaian kinerja 

3. Melakukan optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia dengan 

melakukan peningkatan kemampuan staf melalui berbagai kegiatan 

pelatihan dan pembinaan atau pengembangan diri. Disamping itu 

perlu memberi kesempatan tugas belajar maupun izin belajar pada 

jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2 guna 

pencapaian peningkatan kompetensi serta mendorong staf/pegawai 

agar menjadi pejabat fungsional tertentu dengan tujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme pegawai. 

4. Melakukan komunikasi yang optimal dan menjaga hubungan baik 

dengan mitra terbaik berdasarkan penilaian yang telah dilakukan 

terhadap mitra. 
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5. Peningkatan kegiatan sosialisasi statistik pada media resmi maupun 

melalui kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten 

Mandailing Natal maupun pemerintah daerah seperti pada saat 

musrembang maupun pertemuan lainnya. 

6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal 

penyediaan data, dan kerjasama dalam hal pengumpulan data 

dilapangan dengan instansi pemerintah daerah. 
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