
BADAN PUSAT STATISTIK 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  

abatan 

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak  pertama  berjanji  akan  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah diteta

pencapaian target kinerja terseb

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

 

Muhammad Rismat R
NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK 

PE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Misfaruddin

 :  Kepala BPS Provinsi Maluku Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak  pertama  berjanji  akan  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

target kinerja terseb

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Ked
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK 

PERJANJIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Rismat R

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama 

Misfaruddin 

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak  pertama  berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

pkan dalam dokumen perencanaan. 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
19710428 199103 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

 

 

RJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Rismat R 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

pkan dalam dokumen perencanaan. 

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

pkan dalam dokumen perencanaan. 

menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

pkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan da

menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

Labuha, 01 Maret
Pihak Pertama

Misfaruddin
NIP. 19630505 199102 1 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

Keberhasilan dan kegagala

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

01 Maret 201
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Misfaruddin 
19630505 199102 1 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya sesuai  

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

kegagalan 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

2018 

19630505 199102 1 001 



 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

 
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Peningkatan kualitas data 
statistik 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan  
kualitas data statistik 

Persen 98 

1.1.Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas 
data BPS 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan  
kualitas data statistik 

Persen 98 

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

Persen 93 

Persentase pemutakhiran 
data MFD dan MBS 

Persen 100 

Jumlah Release Data yang 
tepat waktu 

Aktivitas - 

Jumlah Publikasi/Laporan 
yang terbit tepat waktu 

Publikasi 36 

Jumlah Publikasi/Laporan 
sensus yang terbit tepat 
waktu 

Publikasi - 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei 
- Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 
survei dengan 
pendekatan rumah 
tangga 

- Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
survei dengan 
pendekatan usaha 

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

Persen 
 
 

Persen 
 
 
 

Persen 
 
 
 

Persen 
 

100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan statistik 

Persentase kepuasan 
konsumen terhadap 
pelayanan data BPS 

Persen 
 
 

100 

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

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

Pengunjung 1000 

Persentase konsumen yang 
puas terhadap akses data 
BPS 

Persen 100 



 

3. 

3.1. 

4.

4.1

4.2  

 

 
 
1.

2.

3 

 
 
 
 

Tujuan/Sasaran Strategis

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

3.1. Meningkatnya koordinasi 
dan kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 
manajemen sumber daya 
manusia BPS

4. Peningkatan birokrasi yang 
akuntabel 

4.1  Meningkatnya birokrasi 
yang akuntabel 

4.2  Meningkatnya Kualitas 
sarana dan Prasarana BPS

1. Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur BPS

 Program Penyediaan dan Pelayanan 
Informasi Statistik

 
Kepala BPS Provinsi Maluku Utara

NIP. 

Tujuan/Sasaran Strategis

(1) 

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

Meningkatnya koordinasi 
dan kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 
manajemen sumber daya 
manusia BPS 

Peningkatan birokrasi yang 
akuntabel  

Meningkatnya birokrasi 
yang akuntabel  

Meningkatnya Kualitas 
sarana dan Prasarana BPS

Program
Program Dukungan Manajemen dan 

elaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur BPS 
Program Penyediaan dan Pelayanan 
Informasi Statistik 

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara
 
 
 
 

Misfaruddin
NIP. 19630505 

Tujuan/Sasaran Strategis 

Penguatan Sistem Statistik 
Nasional melalui koordinasi 
dan pembinaan yang efektif 

Meningkatnya koordinasi 
dan kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 
manajemen sumber daya 

Peningkatan birokrasi yang 

Meningkatnya birokrasi 

Meningkatnya Kualitas 
sarana dan Prasarana BPS 

Program 
Program Dukungan Manajemen dan 

elaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Program Penyediaan dan Pelayanan 
 

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara
 
 
 
 

Misfaruddin 
 199102 1 001

Indikator Kinerja

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

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat

Jumlah Satker BPS 
Kabupaten/Kota Yang 
Berpredikat WBK/WBBM

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

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 
aparatur yang

Program Dukungan Manajemen dan 
elaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Program Penyediaan dan Pelayanan 

Kepala BPS Provinsi Maluku Utara 

001 
 
 
 

Indikator Kinerja

(2) 

Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS 
dalam perencanaan dan 

pembangunan 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
t 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Jumlah Satker BPS 
Kabupaten/Kota Yang 
Berpredikat WBK/WBBM

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

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 
aparatur yang diselesaikan

Rp. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 

Rp. 

Kepala BPS Kabupaten
 

NIP. 

Indikator Kinerja 

Persentase konsumen yang 
menggunakan data BPS 
dalam perencanaan dan 

pembangunan 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 

Metadata

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus 

Metadata

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Kabupaten/Kota Yang 
Berpredikat WBK/WBBM 

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

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 

diselesaikan 

Anggaran
Rp. 3.379.584.000

Rp. 314.612.000

Rp. 1.263.667.000

Labuha, 01 Maret
Kepala BPS Kabupaten

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

Satuan 

(3) 

Persen 

Metadata 

Metadata 
 
 

Point 

Point 

Satker 

Persen 

Persen 

Anggaran 
3.379.584.000 

314.612.000                 

1.263.667.000 

01 Maret 201
Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

 
 
 

Muhammad Rismat R
19710428 199103 1 003

Target 

(4) 

29 

- 

- 

55.94 

55.94 

- 

98 

25 

                  

2018 
Halmahera Selatan

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003 

Halmahera Selatan 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 
Nama

Jabatan

Sela

 
Selanjutnya disebut pihak kedua
 
Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencap

 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperluka

 
 
 
 

BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nama  

abatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak 

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperluka

 

Muhammad Rismat R
NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 :  Ansar Y. Yunus

 :  Kepala 

Selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten

ku atasan langsung pihak 

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperluka

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN TATA USAHA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Ansar Y. Yunus 

Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat R

Kepala BPS Kabupaten

ku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN TATA USAHA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

agian Tata Usaha

 

Muhammad Rismat R 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

pertama 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
19710428 199103 1 003 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN TATA USAHA

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

agian Tata Usaha BPS Kabupaten

Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
BAGIAN TATA USAHA 

HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Kabupaten Halmahera Selatan

Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuha, 02 Februari
Pihak Pertama

Ansar Y. Yunus
NIP. 19820302 201003 1 001

HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini: 

Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

aian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Ansar Y. Yunus 
19820302 201003 1 001

HALMAHERA SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

2018 

19820302 201003 1 001 



 

No

(1)

1

2

 
 
 
 
 

 
 
 
 

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Aparatur  BPS serta 

pembinaan SDM dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

statistik

2. Meningkatnya pengguna 

layanan yang puas 

terhadap sarana dan 

prasarana BPS

 
Kepala BPS 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERJANJ

BPS 

Sasaran Strategis

(2) 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Aparatur  BPS serta 

pembinaan SDM dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

statistik 

Meningkatnya pengguna 

layanan yang puas 

terhadap sarana dan 

prasarana BPS 

Kepala BPS Kabupaten
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERJANJIAN
SUBBAGIAN TATA 

BPS KABUPATEN

Sasaran Strategis 

akuntabilitas kinerja 

Aparatur  BPS serta 

pembinaan SDM dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

Jumlah Laporan Dukungan 

Manajemen

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat

Persentase pembayaran upah 

dan Gaji yang tepat waktu

Persentase penyelesaian 

masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan pengadaan

Persentase Sarana Prasaran

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Kondisi 

baik

Persentase Sarana dan 

Prasarana Lainnya dalam 

kondisi Baik

Meningkatnya pengguna 

layanan yang puas 

terhadap sarana dan 

P

yang merasa

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS

P

dan prasarana aparatur yang 

diselesaikan

Kabupaten Halmahera Selatan
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

 
AN KINER

BAGIAN TATA 
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

 
 

Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Dukungan 

Manajemen 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 

Persentase pembayaran upah 

dan Gaji yang tepat waktu

Persentase penyelesaian 

masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan pengadaan

Persentase Sarana Prasaran

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Kondisi 

baik 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Lainnya dalam 

kondisi Baik

Persentase pengguna layanan 

yang merasa

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS

Persentase pengadaan sarana 

dan prasarana aparatur yang 

diselesaikan

Halmahera Selatan 

 
19710428 199103 1 003 

RJA TAHUN
BAGIAN TATA USAHA

HALMAHERA SELATAN

 
Indikator Kinerja

(3) 

Jumlah Laporan Dukungan 

 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

 

Persentase pembayaran upah 

dan Gaji yang tepat waktu

Persentase penyelesaian 

masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan pengadaan

Persentase Sarana Prasaran

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Kondisi 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Lainnya dalam 

kondisi Baik 

sentase pengguna layanan 

yang merasa puas terhadap 

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

sentase pengadaan sarana 

dan prasarana aparatur yang 

diselesaikan 

Labuha
Kepala 

BPS Kabupaten

 

NIP. 

AHUN 2018 
USAHA 

HALMAHERA SELATAN

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Laporan Dukungan Laporan

Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Persentase pembayaran upah 

dan Gaji yang tepat waktu 

Persentase penyelesaian 

masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan pengadaan 

Persentase Sarana Prasarana 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Kondisi 

Prasarana Lainnya dalam 

sentase pengguna layanan 

puas terhadap 

pemenuhan sarana dan 

sentase pengadaan sarana 

dan prasarana aparatur yang 

Labuha, 02 Februari
Kepala Subbagian Tata Usaha

Kabupaten Halmahera Selatan
 

 
Ansar Y. Yunus

NIP. 19820302 201003 1 001

HALMAHERA SELATAN 

Satuan 

(4) 

Laporan 

Point 

Persen 

Persen 

Persen 

Persen 

Persen 

Persen 

02 Februari 2018
agian Tata Usaha
Halmahera Selatan
 

 
Ansar Y. Yunus 

19820302 201003 1 001

Target 

(5) 

39 

50 

100 

100 

100 

100 

98 

25 

2018 
agian Tata Usaha 
Halmahera Selatan 

19820302 201003 1 001 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 
Nama

Jabatan

Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 

Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

 
Selanjutnya disebut pi
 
Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

 
Pihak kedua akan

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
 
 
 

 

BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nama  

Jabatan 

Selatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pi

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 

Muhammad Risma
NIP. 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 :  Nurkhikmah, SST

 : Penanggungjawab 

Selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Risma
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nurkhikmah, SST 

Penanggungjawab 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat R

Kepala BPS Kabupaten

Selaku atasan langsung pihak pertama

hak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI STATISTIK SOSIAL

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

 

Penanggungjawab Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten

 

Muhammad Rismat R 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
19710428 199103 1 003 

 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STATISTIK SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten

Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
STATISTIK SOSIAL 

HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten

Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuha, 02 Februari
Pihak Pertama

Nurkhikmah

NIP. 19900516 201412 2 001

HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini: 

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Halmahera 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegag

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Nurkhikmah 

19900516 201412 2 001

HALMAHERA SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

Halmahera 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

2018 

19900516 201412 2 001 



 

No

(1)

1

 

 
 
 

 
 
 

 

 

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang sosial yang 

berkualitas

 

Kabupaten

 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERJANJ

BPS 

Sasaran Strategis

(2) 

Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang sosial yang 

berkualitas 

Kepala BPS
Kabupaten Halmahera Selatan

 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERJANJIAN
SEKSI

BPS KABUPATEN 

Sasaran Strategis 

Terselenggaranya  

kegiatan  statistik 

bidang sosial yang 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Sosial yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan statistik 
bertugas
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate)
sosial 
- Persentase pemasukan 

dokumen 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha 

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik Sosial 
yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang terbit 
Jumlah Publikasi/Laporan SP 2020 
yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang memiliki
Jumlah Press Release Statistik 
Sosial yang tepat 

Kepala BPS 
Halmahera Selatan

 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

AN KINER
SEKSI STATISTIK SOSIAL

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 

 
Indikator Kinerja

(3)

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Sosial yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan statistik Sosial yang layak 
bertugas 
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei bidang 

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

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik Sosial 
yang tepat waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang terbit 
Jumlah Publikasi/Laporan SP 2020 
yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang memiliki
Jumlah Press Release Statistik 
Sosial yang tepat 

Halmahera Selatan 

 
19710428 199103 1 003 

RJA TAHUN
STATISTIK SOSIAL

HALMAHERA SELATAN

 
Indikator Kinerja 

(3) 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Sosial yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 

Sosial yang layak 

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan 
 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha  

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik Sosial 

 
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan SP 2020 
yang terbit tepat waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Sosial yang memiliki ISSN/ISBN
Jumlah Press Release Statistik 
Sosial yang tepat waktu 

Labuha
Penanggung jawab

BPS Kabupaten
 
 
 
 

NIP. 

AHUN 2018 
STATISTIK SOSIAL 

HALMAHERA SELATAN

Satuan

pendataan Sosial yang tepat waktu 

Paket

Sosial yang layak 
Persen

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan non 

 

Persen

Persen

Persen

pendataan kegiatan statistik Sosial 
Persen

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
waktu 

Publikasi/
Laporan

Jumlah Publikasi/Laporan SP 2020 Publikasi/
Laporan

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
ISSN/ISBN 

Publikasi/
Laporan

Jumlah Press Release Statistik Aktivitas

Labuha, 02 Februari
Penanggung jawab Seksi Statistik Sosial

BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Nurkhikmah

NIP. 19900516 201412 2 001

 

Satuan Target

(4) 

Paket 

Persen 

Persen  
 
 

Persen  
 
 
 

Persen 

Persen 

Publikasi/
Laporan 

Publikasi/
Laporan 

Publikasi/
Laporan 
Aktivitas 

02 Februari 2018
Seksi Statistik Sosial
Halmahera Selatan

Nurkhikmah 

19900516 201412 2 001

Target 

(5) 

100 

100 

100  
 
 

100  
 
 
 

100 

100 

3 

- 

2 

- 

2018 
Seksi Statistik Sosial 
Halmahera Selatan 

19900516 201412 2 001 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 
Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

 
Selanjutnya disebut pihak kedua
 
Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dal

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diper

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
 
 
 

 

BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nama  

Jabatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dal

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diper

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 :  Jumiati Arsjad

 :  Kepala Seksi Statistik Produksi 

Selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dal

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diper

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI STATISTIK PRODUKSI

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Jumiati Arsjad 

Kepala Seksi Statistik Produksi 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat R

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diper

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STATISTIK PRODUKSI

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Statistik Produksi 

 

Muhammad Rismat R 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diper

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
19710428 199103 1 003 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STATISTIK PRODUKSI

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan 

ng bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
STATISTIK PRODUKSI 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

lukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama

Jumiati Arsjad
NIP. 19851129 201003 2 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini: 

BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

lukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Jumiati Arsjad 
19851129 201003 2 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

yang efektif, transparan, dan 

BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

am rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

lukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

Labuha, 02 Februari 2018 

19851129 201003 2 001 



 

No

(1)

1

 
 

 
 
 
 

 

 

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang produksi 

yang berkualitas

 
Kepala BPS Kabupaten

 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERJANJ

BPS 

Sasaran Strategis

(2) 

Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang produksi 

yang berkualitas 

Kepala BPS Kabupaten
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERJANJIAN
SEKSI STATISTIK PRODUKSI

BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Sasaran Strategis 

Terselenggaranya  

kegiatan  statistik 

 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan 
pendataan Statistik produksi yang 
tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik produksi yang 
layak bertugas
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate)
Produksi
- Persentase pemasukan 

dokumen 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan 
usaha

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
produksi yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Produksi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Survei 
Pertanian Antar Sensus yang terbit 
tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan S
Produksi yang memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah Press Release Statistik 
Produksi yang tepat waktu

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

AN KINER
STATISTIK PRODUKSI

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 

Indikator Kinerja

(3)

Persentase Tersedianya 
perlengkapan  pelaksanaan 
pendataan Statistik produksi yang 
tepat waktu 
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik produksi yang 
layak bertugas 
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei bidang 
Produksi 

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

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
produksi yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Produksi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Survei 
Pertanian Antar Sensus yang terbit 
tepat waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan S
Produksi yang memiliki
ISSN/ISBN 
Jumlah Press Release Statistik 
Produksi yang tepat waktu

Halmahera Selatan 

 
19710428 199103 1 003 

RJA TAHUN
STATISTIK PRODUKSI

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 

Indikator Kinerja 

(3) 

Persentase Tersedianya 
pelaksanaan 

pendataan Statistik produksi yang 

Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik produksi yang 

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan 
 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha 

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
produksi yang tepat waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Produksi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Survei 
Pertanian Antar Sensus yang terbit 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Produksi yang memiliki 

Jumlah Press Release Statistik 
Produksi yang tepat waktu 

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Produksi

BPS Kabupaten Halmahera Selatan

 

NIP. 

AHUN 2018 
STATISTIK PRODUKSI 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Satuan

pendataan Statistik produksi yang 

Paket

kegiatan Statistik produksi yang 
Persen

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan non 

 

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Produksi yang terbit tepat waktu 

Publikasi/
Laporan

Jumlah Publikasi/Laporan Survei 
Pertanian Antar Sensus yang terbit 

Publikasi/
Laporan

tatistik Publikasi/
Laporan

Jumlah Press Release Statistik Aktivitas

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Produksi

Kabupaten Halmahera Selatan
 

 
 

Jumiati Arsjad
NIP. 19851129 201003 2 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Satuan Target

(4) 

Paket 5

Persen 100

Persen 
 
 

Persen 
 
 
 

Persen 
 
 

Persen 
 

100
 
 
100
 
 
 
100
 
 
100
 

Persen - 

Publikasi/
Laporan 

1

Publikasi/
Laporan 

1

Publikasi/
Laporan 

- 

Aktivitas - 

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Produksi

Kabupaten Halmahera Selatan
 

 
 

Jumiati Arsjad 
19851129 201003 2 001

Target 

(5) 

5 

100 

100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
100 
 

 

1 

1 

 

 

Labuha, 02 Februari 2018 
Kepala Seksi Statistik Produksi 

Kabupaten Halmahera Selatan 

19851129 201003 2 001 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

 
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 
Nama

Jabatan

Sela

 
Selanjutnya disebut pihak kedua
 
Piha

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian

 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan da

 
 
 
 

BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

Nama  

Jabatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan da

 

Muhammad Rismat, R
NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

 :  Risman

 :  Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Muhammad Rismat

 :  Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

k pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan da

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Rismat, R
NIP. 19710428 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

Risman 

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua 

k pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat, R 
 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STATISTIK DISTRIBUSI

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

 

Muhammad Rismat 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ku atasan langsung pihak pertama 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

lam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
003 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STATISTIK DISTRIBUSI

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tanga

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

lam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
STATISTIK DISTRIBUSI 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan  

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

lam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama

Risman

NIP. 19820718 201003 1 002

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

n di bawah ini: 

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

lam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Risman 

19820718 201003 1 002

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

Labuha, 02 Februari 2018 

19820718 201003 1 002 



 

No

(1)

1

 

 
 

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang distribusi 

yang berkualitas

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Muhammad Rismat, R
NIP. 

 

PERJANJ

BPS KABUPATEN

Sasaran Strategis

(2) 

Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  statistik 

bidang distribusi 

yang berkualitas 

 
 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan
 
 
 
 
 

Muhammad Rismat, R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERJANJIAN
SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI

BPS KABUPATEN

Sasaran Strategis 

Terselenggaranya  

kegiatan  statistik 

bidang distribusi 

 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan 
pendataan
tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik Distribusi yang 
layak bertugas
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate)
Distribusi
- Persentase pemasukan 

dokumen 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan 
usaha

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
Distribusi yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang memiliki 
ISSN/ISBN
Jumlah Press Release Statistik 
Distribusi yang tepat waktu

 
 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan
 
 
 
 
 

Muhammad Rismat, R 
19710428 199103 1 003

  

AN KINER
STATISTIK DISTRIBUSI

BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 

Indikator Kinerja

(3)

Persentase Tersedianya 
perlengkapan  pelaksanaan 
pendataan Statistik Distribusi yang 
tepat waktu 
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik Distribusi yang 
layak bertugas 
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei bidang 
Distribusi 

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

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
Distribusi yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang memiliki 
ISSN/ISBN 
Jumlah Press Release Statistik 
Distribusi yang tepat waktu

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

 
19710428 199103 1 003 

RJA TAHUN
STATISTIK DISTRIBUSI

HALMAHERA SELATAN
 
 

Indikator Kinerja 

(3) 

Persentase Tersedianya 
pelaksanaan 

Statistik Distribusi yang 

Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Statistik Distribusi yang 

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan 
 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha 

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan statistik 
Distribusi yang tepat waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang memiliki 

Jumlah Press Release Statistik 
Distribusi yang tepat waktu 

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Distribusi

NIP. 

AHUN 2018 
STATISTIK DISTRIBUSI 

HALMAHERA SELATAN

Satuan

Statistik Distribusi yang 

Paket

kegiatan Statistik Distribusi yang 
Persen

Persentase pemasukan dokumen 
survei bidang 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan non 

 

Persen

Persen

Persen

 
Persen

Persen

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Distribusi yang terbit tepat waktu 

Publikasi/
Laporan

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Publikasi/
Laporan

Jumlah Press Release Statistik Aktivitas

 
Labuha, 02 Februari 2018

Kepala Seksi Statistik Distribusi
BPS Kabupaten

 
 
 
 

Risman
NIP. 19820718 201003 1 002

HALMAHERA SELATAN 

Satuan Target

(4) 

Paket 100

Persen 100

Persen 
 
 

Persen 
 
 
 

Persen 
 
 

Persen 

100
 

 

100

 

 
100

 
 

 

100

 

 

 

Persen 100

Publikasi/
Laporan 

6

Publikasi/
Laporan 

- 

Aktivitas - 

 
Labuha, 02 Februari 2018

Kepala Seksi Statistik Distribusi
BPS Kabupaten 

 
 
 
 

Risman 
19820718 201003 1 002

Target 

(5) 

100 

100 

100 

 

100 

 

 
100 

 

100 

 

 

 

100 

6 

 

 

Labuha, 02 Februari 2018 
Kepala Seksi Statistik Distribusi 

19820718 201003 1 002 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 
Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

 
Selanjutnya 
 
Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung j

 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

 
 
 
 

 

BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nama  

Jabatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung j

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI NERACA WILAYAH DAN 

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 :   Fatmawati

 : Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

Halmahera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung j

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
NERACA WILAYAH DAN 

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Fatmawati 

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

Halmahera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat R

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung j

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
NERACA WILAYAH DAN 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

Halmahera Selatan 

 

Muhammad Rismat R 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama 

ini berjanji akan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung j

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

 
19710428 199103 1 003 

 
 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
ANALISIS STATISTIK 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

awab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama

Fatmawati
NIP. 19850807 201003 2 001

ANALISIS STATISTIK  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini: 

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

awab pihak pertama. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Fatmawati 
19850807 201003 2 001

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten 

mewujudkan target kinerja tahunan 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

Labuha, 02 Februari 2018 

19850807 201003 2 001 



 

No

(1)

1

 
 

 
 
 
 

 
 

SEKSI

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  Bidang 

Neraca dan 

Analisis Statistik 

yang berkualitas

 
Kepala BPS Kabupaten

 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 

 

PERJANJ
SEKSI NERACA 

BPS KABUPATEN HALMAHERA 

Sasaran Strategis

(2) 

Terselenggaranya  

pelaksanaan 

kegiatan  Bidang 

Neraca dan 

Analisis Statistik 

yang berkualitas 

Kepala BPS Kabupaten
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

 

PERJANJIAN
NERACA WILAYAH 

BPS KABUPATEN HALMAHERA 

Sasaran Strategis 

Terselenggaranya  

kegiatan  Bidang 

Analisis Statistik 

 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Bidang Neraca 
Analisis Statistik yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik yang layak 
bertugas
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate)
Neraca dan Analisis Statistik
- Persentase pemasukan 

dokumen 
survei dengan pendekatan 
rumah tangga

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan 
usaha

- Persentase pemasukan 
dokumen 
survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan Bidang Neraca 
dan Analisis Statistik yang tepat 
waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang terbit 
tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang 
memiliki ISSN/ISBN
Jumlah Press Release Neraca dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

  

AN KINER
WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK

BPS KABUPATEN HALMAHERA 
 
 

Indikator Kinerja

(3)

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Bidang Neraca 
Analisis Statistik yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik yang layak 
bertugas 
Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei Bidang 
Neraca dan Analisis Statistik

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

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan Bidang Neraca 
dan Analisis Statistik yang tepat 

 
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang terbit 

waktu 
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang 
memiliki ISSN/ISBN
Jumlah Press Release Neraca dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu

Halmahera Selatan 

 
19710428 199103 1 003 

RJA TAHUN
DAN ANALISIS STATISTIK

BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 

Indikator Kinerja 

(3) 

Persentase Tersedianya 
perlengkapan pelaksanaan 
pendataan Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu
Persentase Peserta pelatihan 
kegiatan Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik yang layak 

Persentase pemasukan dokumen 
survei Bidang 

Neraca dan Analisis Statistik
Persentase pemasukan 

(response rate) 
survei dengan pendekatan 

 
Persentase pemasukan 

(response rate) 
survei dengan pendekatan 

Persentase pemasukan 
(response rate) 

survei dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha 

Persentase Pengolahan hasil 
pendataan kegiatan Bidang Neraca 
dan Analisis Statistik yang tepat 

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang terbit 

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang 
memiliki ISSN/ISBN 
Jumlah Press Release Neraca dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah 

BPS Kabupaten Halmahera Selatan

NIP. 

AHUN 2018 
DAN ANALISIS STATISTIK

SELATAN

Satuan

dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu 

kegiatan Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik yang layak 

Peserta

Persentase pemasukan dokumen 
survei Bidang 

Neraca dan Analisis Statistik 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan 

 
survei dengan pendekatan non 

 

Persen

Persen

Persen

Persen

pendataan kegiatan Bidang Neraca 
dan Analisis Statistik yang tepat 

Persen

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca 
dan Analisis Statistik yang terbit 

Publikasi/
Laporan

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Publikasi/
Laporan

Jumlah Press Release Neraca dan 
Analisis Statistik yang tepat waktu 

Aktivitas

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah 

dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Halmahera Selatan

 
 
 

Fatmawati
NIP. 19850807 201003 2 001

DAN ANALISIS STATISTIK 
SELATAN 

Satuan Targe

(4) 

Paket 

Peserta 

Persen 
 
 

Persen 
 
 
 
 

Persen 
 
 

Persen 

Persen 

Publikasi/
Laporan 

Publikasi/
Laporan 

Aktivitas 

Labuha, 02 Februari 2018
Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah 

dan Analisis Statistik 
BPS Kabupaten Halmahera Selatan

 
 
 

Fatmawati 
19850807 201003 2 001

Targe

t 

(5) 

4 

58 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

 

 

100 

5 

 

0 

0 

Labuha, 02 Februari 2018 
Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah 

 
BPS Kabupaten Halmahera Selatan 

19850807 201003 2 001 



 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 
Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertam

 
Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

 
Selanjutnya disebut pihak kedua
 
Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjan

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

 
Pihak kedua akan memberikan supervis

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
 
 

BIDANG 
BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Nama  

Jabatan 

Selanjutnya disebut pihak pertam

Nama  

Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjan

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervis

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 

Muhammad Rismat R
NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

 :   Arie Pratama

 : Plt. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

Kabupaten

Selanjutnya disebut pihak pertam

 :  Muhammad Rismat R

 :  Kepala BPS Kabupaten

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervis

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, ya

Arie Pratama 

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

Kabupaten Halmahera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Muhammad Rismat R

:  Kepala BPS Kabupaten

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervis

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

Halmahera Selatan

 

Muhammad Rismat R 

:  Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
199103 1 003 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

ng bertanda tangan di bawah ini

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

Halmahera Selatan 

Halmahera Selatan

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

i yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NIP. 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

Halmahera Selatan 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

i yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama

Arie Pratama 
NIP. 19850401 201003 1 003

INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

efektif, transparan

ng bertanda tangan di bawah ini: 

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 

i yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Labuha, 02 Februari 2018
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Arie Pratama  
19850401 201003 1 003

INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK 
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

efektif, transparan, dan 

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS 

ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 

jian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

i yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 

Labuha, 02 Februari 2018 

19850401 201003 1 003 



 

No

(1)

1

2

3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

SEKSI

No. Sasaran Strategis

(1) 

1. Tersedianya 
dukungan 
Metodologi Sensus 
dan survei  yang 
tepat guna

2. Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan pengguna 

data (user 

engagement)

3. Meningkatnya 
koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan 
SSN 
 

 
Kepala BPS 

 
 
 
 
 

Muhammad Rismat R
NIP. 

PERJANJ
SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

BPS KABUPATEN 

Sasaran Strategis

(2) 

Tersedianya 
dukungan 
Metodologi Sensus 
dan survei  yang 
tepat guna 
Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan pengguna 

(user 

engagement) 

Meningkatnya 
koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan 

Kepala BPS Kabupaten Halmahera Selatan
 

Muhammad Rismat R
NIP. 19710428 199103 1 003

PERJANJIAN
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

BPS KABUPATEN 

Sasaran Strategis 

Metodologi Sensus 
dan survei  yang 

Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS
Jumlah Peta desa dan blok sensus 
yang diupdate

kualitas hubungan 

dengan pengguna 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Integrasi Pengolahan dan 
Diseminasi Statistik yang terbit 
tepat waktu
Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS
Jumlah pengunjung eksternal 
yang mengakses data dan 
informasi statistik melalui website 
BPS 
Persentase Konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS
Persentase pengolahan data hasil 
kegiatan statistik yang dikirim ke 
pusat 

kerjasama dalam 
penyelenggaraan 

Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
dihimpun

Kabupaten Halmahera Selatan
 

Muhammad Rismat R 
19710428 199103 1 003

AN KINER
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 

 
Indikator 

(3)

Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS 
Jumlah Peta desa dan blok sensus 
yang diupdate 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Integrasi Pengolahan dan 
Diseminasi Statistik yang terbit 
tepat waktu 
Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS
Jumlah pengunjung eksternal 
yang mengakses data dan 
informasi statistik melalui website 

 
Persentase Konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS
Persentase pengolahan data hasil 
kegiatan statistik yang dikirim ke 
pusat tepat waktu
Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
dihimpun 
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RJA TAHUN
INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK

HALMAHERA SELATAN

 
Indikator Kinerja 

(3) 

Persentase pemutakhiran data 
 

Jumlah Peta desa dan blok sensus 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Integrasi Pengolahan dan 
Diseminasi Statistik yang terbit 

Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS
Jumlah pengunjung eksternal 
yang mengakses data dan 
informasi statistik melalui website 

Persentase Konsumen yang puas 
terhadap akses data BPS 
Persentase pengolahan data hasil 
kegiatan statistik yang dikirim ke 

tepat waktu 
Jumlah metadata kegiatan statistik 
sektoral dan khusus yang 
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Persentase pemutakhiran data 

Jumlah Peta desa dan blok sensus 

Diseminasi Statistik yang terbit 

Publikasi/
Laporan

Persentase Kepuasan Konsumen 
terhadap pelayanan data BPS 
Jumlah pengunjung eksternal 

informasi statistik melalui website 

Pengunjung

Persentase Konsumen yang puas 

Persentase pengolahan data hasil 
kegiatan statistik yang dikirim ke 

Jumlah metadata kegiatan statistik Metadata
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Satuan 

(4) 

Persen 

Persen 

Publikasi/ 
Laporan 

Persen 

Pengunjung 

Persen 

Persen 

Metadata 
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Target 

(5) 

100 

100 

35 

98 

 1000 

98 

100 

- 
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