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KATA PENGANTAR 

 

Pembangunan yang baik adalah yang dilakukan secara teratur dan terstruktur 

dan untuk melakukan itu tentu dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang sehingga 

akan dihasilkan pembangunan yang maksimal, efektif dan efisien.  

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara adalah Lembaga Pemerintah yang 

bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan perstatistikan dan 

pembangunan perstatistikan di Kabupaten Batu Bara,wajib menetapkan Rencana 

Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Kabupaten Batu Bara Tahun 2015-2019 yang 

menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS dan para stakeholder di 

Kabupaten Batu Bara. Renstra BPS Kabupaten Batu Bara Tahun  2015-2019 disusun 

dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut 

potensi, peluang, tantangan dan permasalahan BPS.  

Ungkapan terimakasih kepada seluruh jajaran BPS Kabupaten Batu Bara yang 

telah bekerja secara maksimal untuk peningkatan perstatistikan dan juga telah 

memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam penyusunan Renstra BPS Kabupaten 

Batu Bara Tahun 2015-2019. 

           Lima Puluh, Mei 2015 
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Ringkasan Eksekutif 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara merupakan instansi pemerintah yang 

mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, 

akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Dengan data dan 

informasi statistik yang berkualitas, pemerintah memiliki gambaran sebagai acuan 

melakukan perencanaan serta pengambilan kebijakan dan keputusan yang dapat 

mengakselerasi kebijakan pembangunan yang tepat. 

Visi BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 adalah “Pelopor data statistik 

terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)”. 

Berdasarkan visi BPS Kabupaten Batu Bara, maka misi pembangunan regional 

statistik daerah Kabupaten Batu Bara mencakup : 

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 dibidang statistik; 

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

kemajuan perstatistikan; 

Misi  Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara tahun 2015 – 2019 mengandung arti : 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi 

dan berstandar nasional maupun internasional;  

Menyediakan data statistik ... 

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik 

yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi 

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

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas 

yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat 

diinterpretasikan”. 

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ... 

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan 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 maupun internasional ... 

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada 

konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar 

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam fundamental principle of 

official statistics”. 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi dibidang statistik 

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ... 

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

secara teratur saling berkaitan, sehingga membntuk totalitas dalam 

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus 

menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. 
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... melalui pembinaan dan koordinasi ... 

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan 

pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, 

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan 

kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat 

statistik (PP No. 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik). 

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi 

pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. 

Koordinasi dan atau kejasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam 

rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. 

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

kemajuan perstatistikan 

Membangun insan statistik ... 

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan 

nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan 

amanah”. 

... yang profesional ... 

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki 

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 
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(melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata 

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

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

langkahnya terukur)”. 

... amanah ... 

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengdepankan kejujuran di dalam 

melaksanakan kegiatan statistik”. 

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas BPS Kabupaten Batu Bara 

membuat suatu rencana yang terarah dan sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi dan 

dikembangkan sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan good 

governace dan clean government. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan 

informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan 

relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas 

merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun 

perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan 

pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat 

dicapai dengan efektif. 

Dengan data dan informasi statistik yang berkualitas, pemerintah dapat 

merencanakan, melaksanakan dan mengakselerasi dengan kebijakan pembangunan 

yang tepat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, 

Renstra BPS Republik Indonesia 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 

2015-2019 serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan 

(stakeholders), disusun Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara 

Tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Batu Bara Tahun 2015-2019 memuat 

program-program pembangunan di bidang statistik yang komprehensif sehingga BPS 

Kabupaten Batu Bara mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra BPS Kabupaten Batu Bara mencakup rencana 

pembangunan di bidang statistik yang berskala  regional pada kurun waktu 2015-

2019. 

Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, benar, tepat waktu, 

dapat dipercaya  dan semakin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan 

pengguna data yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat maupun kepentingan 

perstatistikan secara regional maupun nasional. Hal ini adalah merupakan tantangan 

dan tanggung jawab  BPS Kabupaten Batu Bara dan para penyelenggara kegiatan 

statistik untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik 
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sekaligus mutu pelayanannya. Untuk dapat melaksankan hal tersebut , BPS 

Kabupaten Batu Bara menyususun  Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 

dengan mengacu pada visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan Renstra BPS  

Republik Indonesia. 

B. Kondisi Umum  

Adanya kecenderungan peningkatan  akan permintaan data yang semakin 

kompleks baik dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat pengguna data 

merupakan tantangan bagi BPS Kabupaten Batu Bara untuk melakukan suatu 

perencanaan yang baik dan akurat  yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang 

merupakan kewajiban serta tuntutan Undang Undang.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan 

amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat 

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). 

Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:  

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

secara optimal;  

b. menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara 

statistik; dan  

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

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan tersedianya Statistik Daerah antara 

lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, 

Dinas/Instansi/SKPD dan masyarakat. Koordinasi dan kerjasama dimaksud 

dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan 

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

dalam rangka pembangunan nasional di bidang statistik. 

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang 

beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu. Dalam lima tahun ke depan BPS 
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akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk 

penguatan sistem data dan informasi. Data mengenai indikator sosial ekonomi, 

dihasilkan dari hasil Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi dan 

berbagai survei dibidang sosial ekonomi lainnya. Disamping itu untuk memenuhi 

kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, data 

kemiskinan yang akurat menjadi salah satu agenda penting yang harus dihasilkan BPS 

Kabupaten Batu Bara dalam lima tahun ke depan.  

C. Potensi dan Permasalahan  

C.1. Potensi yang Dimiliki  

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Batu Bara 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 pada posisi strategis dalam 

mengembangkan Sistem Statistik Nasional baik di pusat maupun daerah. BPS 

menjadi instansi yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi 

statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 

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

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat 

potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara. Peralatan dan 

perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun 

diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Batu Bara seiring 
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berjalannya waktu sarana dan prasarana terus ditingkatkan , merupakan potensi 

untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi 

statistik. 

Dewasa ini, data dan informasi statistik dari BPS secara resmi digunakan 

Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, 

perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan 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 dan apresiasi yang 

tinggi dari Pemerintah Kabupaten terhadap data dan informasi statistik yang 

dihasilkan BPS Kabupaten Batu Bara semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang 

harus dapat dipenuhi. Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam 

RPJMD Tahun 2015-2019  memuat sistem data dan informasi statistik adalah sebagai 

bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan regional. 

C.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) statistik yang profesional dan 

kompeten sesuai dengan bidang tugas, serta mengikuti perkembangan teknologi 

terkini terutama untuk mengisi posisi di kecamatan sebagai Koordinator Statistik 

Kecamatan (KSK). 

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah kurangnya kesadaran 

responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan 

informasi dengan benar dan akurat. Sealin itu,kondisi wilayah yang cukup luas 

dengan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tingkat kesulitan 

untuk menjangkau sebagian besar wilayah pencacahan di Kabupaten Batu Bara yang 

memiliki kondisi alam dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi.  Permasalahan 
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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 Batu Bara terkendala dengan Undang-undang 

No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan 

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

sumber dari segala sumber informasi serta adanya anggapan bahwa data BPS adalah 

untuk bantuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang tugas pokok dan fungsi BPS. 

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara maksimal 

dan membuahkan hasil dibanding beberpa waktu yang lalu. Namun masih ada SKPD 

yang belum maksimal memahami akan pentingnya data statistik, hal ini terlihat dari 

keterlambatan dalam pengumpulan data sekunder dan masih belum konsisten  data 

yang diberikan.  
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BAB II 
VISI, MISI DAN TUJUAN BPS KABUPATEN BATU BARA 

A. Visi BPS Kabupaten Batu Bara 

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

visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada 

suatu periode waktu tertentu di masa datang (b) memberikan arah dan fokus strategis 

yang jelas (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis 

yang terdapat dalam suatu organisasi (d) memiliki orientasi terhapap masa depan 

sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa 

depan organisasi (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam 

lingkungan organisasi (f)  mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Visi BPS Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Visi BPS RI Tahun 2015-2019 

dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kondisi internal serta 

peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran 

proaktif. 

Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara 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.  

Visi BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 mengacu pada visi BPS sebagai 

berikut :  

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” 

(“The agent of trustworthy statistical data for all”) 

BPS Kabupaten Batu Bara adalah lembaga pemerintah yang mempunyai 

tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi 
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statistik pada lingkup Daerah Kabupaten Batu Bara.Kata “pelopor” mempunyai makna 

bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai 

pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” 

yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” 

dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data 

BPS (impartial).  

Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi 

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

bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai 

media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam 

maupun di luar negeri.  

B. Misi BPS Kabupaten Batu Bara 

Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program 

dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan. 

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi 

organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). 

Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan regional statistik daerah 

Kabupaten Batu Bara mencakup : 

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 dibidang statistik; 
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 3).Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan; 

Misi  Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara tahun 2015 – 2019 mengandung arti : 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi 

dan berstandar nasional maupun internasional;  

Menyediakan data statistik ... 

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik 

yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi 

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

... berkualitas ... 

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas 

yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat 

diinterpretasikan”. 

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ... 

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan 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 maupun internasional ... 

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada 

konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar 

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam fundamental principle of 

official statistics”. 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara  

 

16 
Rencana Strategis BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi dibidang statistik 

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ... 

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

secara teratur saling berkaitan, sehingga membntuk totalitas dalam 

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus 

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

... melalui pembinaan dan koordinasi ... 

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan 

pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, 

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan 

kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat 

statistik (PP No. 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik). 

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi 

pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. 

Koordinasi dan atau kejasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam 

rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. 

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

kemajuan perstatistikan 

Membangun insan statistik ... 

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan 

nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan 

amanah”. 

... yang profesional ... 

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki 

kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang 

berkualitas”. 
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... berintegritas ... 

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki 

integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya 

seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban). Disiplin 

(melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata 

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

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

langkahnya terukur)”. 

... amanah ... 

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengdepankan kejujuran di dalam 

melaksanakan kegiatan statistik”. 

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas BPS Kabupaten Batu Bara 

membuat suatu rencana yang terarah dan sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi dan 

dikembangkan sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan good 

governace dan clean government. 

C. Tujuan BPS Kabupaten Batu Bara 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan 

BPS Kabupaten Batu Bara untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala 

regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan statistik.  

Tujuan utama dalam pembangunan daerah di bidang statistik lima tahun ke 

depan adalah peningkatan kualitas data statistik yang berkualitas, peningkatan 

pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan peningkatan birokrasi yang akuntabel. 

Untuk itu, BPS Kabupaten Batu Bara perlu meningkatkan koordinasi dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara serta Dinas/instansi/SKPD terkait, integrasi, 

sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik.  

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka 

pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan 
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program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for 

Development of Statistic). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 

2015-2019, meliputi:  

 (i). Peningkatan kualitas data statistik,  

(ii). Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,dan 

(iii). Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

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

didasrkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam 

bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang. 

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Batu Bara untuk mendukung upaya pencapaian 

visi dan misi BPS Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di 

bawah ini. 

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

VISI 

2015-

2019 

Pelopor Data 

Statistik 

Terpercaya untuk 

Semua 

MISI BPS KABUPATEN BATU BARA 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 dibidang statistik 

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

TUJUAN 

2019 

1. Peningkatan kualitas data statistik statistik  

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 
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Adapun keterkaitan tujuan BPS Kabupaten Batu Bara terhadap misi BPS 

Kabupaten Batu Bara dalam rangka mencapai visi BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 

adalah : 

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan : 

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

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 

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

untuk kemajuan perstatistikan; 

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

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

pembinaan dan koordinasi dibidang statistik 

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

amanah untuk kemajuan perstatistikan 

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

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

amanah untuk kemajuan perstatistikan 

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Batu Bara untuk 

meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan 

dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and 

Reform for Development of Statistic in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. 

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayan 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. 
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Tujuan ketiga 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 harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga 

Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. 

Keberhasilan BPS kabupaten Batu Bara 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 

stiap tujuan BPS Kabupaten Batu Bara. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 

No 
Tujuan Target 

Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Peningkatan kualitas 

data statistik statistik  

Persentase 

konsumen yang 

merasa puas 

dengan  kualitas 

data statistik 

80% 80% 80% 80% 80% 

2 Peningkatan 

pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik 

Persentase 

Kepuasan 

Konsumen 

terhadap pelayanan 

data BPS 

85% 85% 85% 85% 85% 

3 Peningkatan birokrasi 

yang akuntabel 

Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

65 

point 

70 

point 

70 

point 

70 

point 

70 

point 
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A. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Batu Bara 

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

rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 

tujuan. 

Secara ringkas tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Batu Bara  dapat 

dirumuskan seperti tabel 3 berikut :  

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Batu Bara  

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

T1. Peningkatan kualitas data statistik  

SS.1. Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas data 
BPS 

 

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan 
dengan sumber data (respondent 
engagement) 

 

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil 
kegiatan statistik 

 

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan 
dengan pengguna data (user 
engagement) 

T.3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel 

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen 
sumber daya manusia BPS 

 

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dapat diukur dengan berbagai 

indikator utama, seperti meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan  kualitas 

data statistik, meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan  kelengkapan data 

BPS,meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS, 

meningkatnya konsumen yang merasa puas dengan Kemutakhiran data BPS, 

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

pendekatan usaha, meningkatnya pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan non rumah tangga non usaha, meningkatnya Kepuasan 

Konsumen terhadap pelayanan data BPS, meningkatnya pengguna data yang selalu 

menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama, meningkatnya 

pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website 

BPS, meningkatnya Konsumen yang puas terhadap akses data BPS, dan 

meningkatnya pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS. 

B. Nilai-nilai inti BPS Kabupaten Batu Bara 

Nilai inti merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh setiappegawai dan yang 

memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang di perlukan untuk 

menuju masa depan. BPS Kabupaten Batu Bara 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 Batu 

Bara 2015-2019. Nilai-nilai inti (Core Values) tersebut adalah seabagai 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 Batu Bara dalam melaksanakan tugas. 

Adapun penjabaran dari nilai-nilai inti BPS Kabupaten Batu Bara ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Profesional 

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai BPS 

Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan profesi/tugasnya dengan unsur-unsur sebagai 

berikut : 
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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, 
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d. Terbuka 

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. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah  

3.1.1 Agenda Prioritas 

Penyusunan arah kebijakan dan strategi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2019 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana 

tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007. Tahapan RPJPN 2005-2025 dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

RPJM 1 
(2005-2009) 

RPJM 1 
(2010-2014) 

RPJM 1 
(2015-2019 

RPJM 1 
(2020-2024) 

Menata kembali 
NKRI, membangun 
Indonesia yang 
aman dan 
damai,yang adil 
dan 
demokratis,dengan 
tingkat 
kesejahteraan yang 
lebih baik. 

Memantapkan 
penataan kembali 
NKRI, 
meningkatkan 
kualitas SDM, 
membangun 
kemampuan 
iptek,memperkuat 
daya saing 
perekonomian. 

Memantapkan 
pembangunan 
secara menyeluruh 
dengan menekankan 
pembangunan 
keunggulan 
kompetitif 
perekonomian yang 
berbasis SDA yang 
tersedia, SDM yang 
berkualitas, serta 
kemampuan iptek. 

Mewujudkan 
masyarakat 
Indonesia yang 
mandiri, maju, adil 
dan makmur 
melalui percepatan 
pembangunan 
disegala bidang 
dengan struktur 
perekonomian 
yang kokoh 
berlandaskan 
keunggulan 
kompetitif. 

RPJP (2005-2024) 

Gambar 1. Tahapan RPJPN 2005-2025 

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang yakni mewujudkan 

Kabupaten Batu Bara Sejahtera Berjaya RPJP 2005-2025 mengamanatkan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan 

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, 

sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.  

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang 

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 
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kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu : 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa 

aman kepada seluruh warga. 

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daereh dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga 

bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasinsosial indonesia. 

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan 

statistik yang dilakukan oleh BPS Kabuapten Batu Bara, antara lain : 

1. Nawacita kesatu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga”.Dukungan BPS Kabupaten Batu 

Bara untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan 

nilai kebangsaan dan keamanan. 

2. Nawacita kedua “Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. Untuk 
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maksud tersebut BPS Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan reformasi 

birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical 

Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap 

CERDAS) sejak tahun 2008. 

3. Nawacita ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daereh dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. BPS Kabupaten Batu 

Bara mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang 

dilaksanakan secara berkala. 

4. Nawacita keempat ” Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. 

BPS kabupaten Batu Bara menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan 

Korupsi (Stranas PPK),Penerapan Zona Integritas. 

5. Nawacita kelima “Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia”. BPS 

Kabupaten Batu Bara mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang 

terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, 

pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 

6. Nawacita keenam “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya”. BPS Kabupaten Batu Bara mendukung agenda prioritas 

dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data 

pertanian, industri, ekspor-impor dan lain sebagainya. 

7. Nawacita ketujuh “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 

sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. BPS Kabupaten Batu Bara mendukung 

agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk 

Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain 

sebagainya. 

8. Nawacita kedelapan “Melakukan revolusi karakter bangsa”. BPS Kabupaten Batu 

Bara mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu 
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Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusdiklat). 

9. Nawacita kesembilan “Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat 

restorasinsosial indonesia”. BPS Kabupaten Batu Bara mendukung agenda 

prioritas melalui penyediaan data statistik ketahanan sosial, seperti statistik 

sosial, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya. 

3.1.2 Quickwins dan Program Lanjutan 

Quickwins dan Program Lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang 

telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan 

Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas 

pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik 

bagi pelaksanaan program kegiatan daerah dalam RPJMD 2015-2019. Sehingga 

sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Quickwins BPS kabupaten Batu Bara adalah metode pengukuran data kemiskinan 

yang disempurnakan. Sedangkan program lanjutan untuk BPS Kabupaten Batu Bara 

adalah kegiatan publikasi hasil kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara yang terbit tepat 

waktu. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Batu Bara 

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan 

rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, 

dan memformulasikan kebijakan agar sasarn kegiatan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien. 

Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai 

BPS Kabupaten Batu Bara dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional 

dan Daerah . Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS Kabupaten Batu Bara, 

selama lima tahun ke depan BPS Kabupaten Batu Bara perlu mengupayakan 

reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. 
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Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian 

perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan 

perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, 

pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan 

meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna 

data untuk mengakses data.  

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat 

waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik ekonomi, 

meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, 

meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya 

dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data 

meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta 

meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas 

data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan 

teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh 

seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business process 

review), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan 

SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan 

informasi statistik ini 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. Keberhasilan peningkatan 

kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan 

dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga 

statistik di pusat maupun daerah. 

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional 

direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis perstatistikan, yaitu 

program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi 

sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik baik di Pusat 

maupun Daerah termasuk BPS Kabupaten Batu Bara.  
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Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan 

munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak 

terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, 

berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini 

tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan Statistik Daerah yang andal, efektif dan efisien, 

maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan 

data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas.Peningkatan kapasitas 

kegiatan statistik di BPS Kabupaten Batu Bara dilakukan untuk menjawab 

peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di BPS Kabupaten Batu 

Bara, saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi 

yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi 

data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Untuk 

mengimplementasikan Statistik Derah dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana 

dan prasarana yang memadai. 

Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun 

kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan, khususnya di tingkat 

Kecamatan dan hal ini adalah menjadi suatu kondisi yang harus dapat diatasi di 

Daerah menunggu adanya peningkatan SDM tersebut baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan 

TIK, dan peningkatan kapasitas SDM berdampak kepada kondisi kelembagaan.Oleh 

karena itu kelembagaan BPS Kabupaten Batu Bara perlu dilakukan penataan kembali 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis. 
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Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta 

mengacu pada strategi pembangunan daerah di bidang statistik dalam RPJM , maka 

BPS Kabupaten Batu Bara menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya yang merupakan serangkaian aktivitas 

utama untuk mencapai sasaran sasaran proses. 

Adapun Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis tersebut diuraikan di bawah ini:  

1) Untuk mencapai sasaran-1 “ Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas 

data BPS” ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi 

statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut : 

a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas seperti : 

 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk kurun waktu 2015-2016 

 Survei Kepuasan Konsumen 

 Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018 

 Pendataan Potensi Desa 2018  

b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan 

data dan informasi statistik. 

c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar 

internasional.  

2) Untuk mencapai sasaran-2: “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data 

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

dengan strategi sebagai berikut :  

a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;  

b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS;  

 

3) Untuk mencapai Sasaran-3: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data 

(user engagement). Ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas 

penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat, Peningkatan kemudahan 

dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS dan Pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik”, dengan strategi sebagi berikut : 
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a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;  

b. Meningkatkan customer relationship management; 

c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik; 

 
d. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan 

infrastruktur yang memadai;  

e. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas 

diseminasi data informasi statistik;  

f. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang 

mendukung pelayanan prima hasil kegiatan dan dukungan operasional 

kegiatan statistik;  

g. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam 

rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;  

 

4)  Untuk mencapai sasaran-4 : “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya 

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

Sistem Managemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan 

“Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang 

terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas 

kinerja”, dengan strategi sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur 

yang terintegrasi dan komprehensif, 

b. Mengoptimalkan pembangunan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik 

dan TI, 

c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang  baru, 

 

5) Untuk mencapai sasaran-5 : “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja 

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

sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan 

“penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang 

terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas 

kinerja”,dengan strategi sebagai berikut : 
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a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan  

penyimpangan penggunaan anggaran, 

 b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 

 

Adapun rekapitulasi arah kebijakan dan strategi BPS untuk mencapai sasaran-

sasaran strategi BPS untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BPS 2015-2019 dapat 

dilihat pada tabel 4 lampiran. 

3.2.1 Program dan Kegiatan  

BPS Kabupaten Batu Bara secara berkesinambungan menyempurnakan dan 

mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta 

diseminasi data dan informasi statistik. BPS Kabupaten Batu Bara mempunyai satu 

program pendukung dan dua Program teknis yaitu :  

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS,  

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya 

bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan 

teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar 

kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan 

operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, 

pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas 

SDM. 

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

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) bertujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS 

Kabupaten Batu Bara, antara lain kenyamanan dan kelangkapan fasilitas ruang kerja, 

dan sarana trasportasi untuk pegawai.  

3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS.  

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) BPS yang 

merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (Pusat), yang 

menyangkut belanja oprasional, belanja honor, dan belanja perjalanan dinas. 
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Seluruh program BPS Kabupaten Batu Bara didasarkan pada : 

1. Amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, 

meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013 dan persiapan Sensus 

Ekonomi 2016.  

2. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Daerah, meliputi 

kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan 

Statistik Neraca Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, 

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melalui Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 

Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan 

Data dan informasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup dan Survei 

Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013.  

Rekapitulasi program dan kegiatan BPS  dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-

2019 dipaparkan pada Tabel 5 lampiran. 

3.3 KERANGKA REGULASI 

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan 

statistik di BPS Kabupaten Batu Bara untuk mengetahui kekurangan muatan 

peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung 

kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapt mengarah 

pada amandemen UU Statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang 

telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan 

statistik. 

Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, 

yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi yang 

mengatur tentang struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang 

penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan 
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kegiatan statistik adalah UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik dan Peraturan 

Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi 

mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung 

penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU. Kedua kelompok regulasi yang 

mengatur BPS itu adalah : 

(1). Regulasi mengenai struktur organisasi BPS 

a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan 

Presiden No. 64 Tahun 2005) tentang kedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan, 

Susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. 

b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 

c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS 

d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja 

Perwakilan BPS di Daerah 

e. Keputusan Kepala BPS No.3 tahun 2002 tentang uraian tugas bagian, 

bidang,subbagian, dan seksi perwakilan BPS di daerah 

f. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang 

Penyusunan Oganisasi dan Tata Kerja BPS 

g. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang 

penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS 

h. Peraturan Kepala BPS No. 116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No. 7 tahun 

2008 tentang organisasi dan tata laksana 

i. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.Pan/05/2014 tentang Persetujuan 

Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS 

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik 

a. UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik 
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b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik 

c. Peraturan  Kepala BPS No. 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik 

sektoral oleh Pemerintah Daerah 

Terkait dengan UU No. 16 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang 

perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan 

perbaikan itu adalah sebagai berikut : 

 Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 

Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas statistik sektoral perlu 

mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini 

dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung 

kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal ini telah 

mengatur mengenai masalah koordinasi. Namun demikian, belum ada ketentuan 

secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS sekiranya ada 

kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak 

mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS. 

 Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997 

Partisipasi responden relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, 

mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya 

mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal ini 

sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan 

keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. 

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat 

diterapkan. Di sisi lain belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan 

tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh BPS saat berhadapan dengan 

keengganan responden. Dengan demikian diperlukan petunjuk teknis untuk 

menjabarkan penerapan pasal tersebut. Disamping itu terdapat sejumlah 

tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan 

kelembagaan dengan instansi lain. 
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kemterian/lembaga berupa struktur 

organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan 

untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian /lembaga yang disusun 

dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJM nasional.  

Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang 

diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan 

antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya 

manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan 

sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas serta kebutuhan 

fungsi dan struktur organisasi. 

Keinginan masyarakat terhadap datakualitas, mendorong BPS Kabupaten Batu Bara 

untuk mapu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, 

dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, penataan organisasi, tata 

laksana penyediaan data dan informasi dan didukung sumber daya manusia (SDM) 

yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk 

meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang 

sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut 

berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan 

tekhnik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk 

menghasilkan data. 

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana 

Dalam upaya pencapaian sasarn strategis, BPS Kabupaten Batu Bara membutuhkan 

penataan tata laksana sebagai berikut : 

1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang 

lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan 
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yang bersifat tersekat-sekat. Pendekatan fungsional berarti alur proses dari 

akuisisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh 

pengguna data. 

2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS. 

3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai 

dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi 

penyelenggaraan statistik dengan kementerian/lembaga. 

4. Perlunya penelaahan mendalam atas standar operating procedure di BPS 

Kabupaten Batu Bara khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-

risiko dalam penyelenggaraan statistik. 

3.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Batu Bara 

membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia BPS Kabupaten 

Batu Bara sebagai berikut : 

1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan 

Renstra BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019, yakni menjadikan fungsi 

pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi strategic business 

partner). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya 

mengerjakan tugas administratif belaka namun juga melakukan perencanaan dan 

pengembangan SDM yang dibutuhkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. 

2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam 

penyelenggaraan SSN”, maka BPS Kabupaten Batu Bara perlu membangun 

standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer, membangun perangkat 

asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan. 

3. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement), perlu peningkatan kompetensi petugas survei (enumerator). 
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3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi 

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS Kabupaten Batu Bara dilakukan 

dengan mengakomodir perubahan dinamika baik internal maupun eksternal 

melalui penguatan kelembagaan. Tujuan penguatan kelembagaan yang akan 

dilakukan tahun 2015-2019 adalah : 

1. Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses 

bisnis. 

2. Penguatan UU Statistik No. 16 Tahun 1997 dan rancangan aturan sistem 

statistik Nasional (SSN), dan  

3. Meningkatkan peran BPS kabupaten Batu Bara sebagai pusat sumber data 

statistik dan tata kelola statistik daerah maupun nasional. 

Hasil yang diharapkan adalah berkrmbangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan 

lingkungan kerja ke depan, yaitu : 

1. Desain organisasi 

Pada tahap awal akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS Kabupaten 

Batu Bara saat ini. Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan 

fungsi, penilaian terhadap kerangka tatkelola institusi dan tatakelola struktur 

organisasi. Hasil evaluasi menjadi landasan pengembangan model organisasi 

BPS Kabupaten Batu Bara ke depan. 

2. Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan 

Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS Kabupaten Batu Bara di masa 

depan yang merubah silo oriented menjadi functional oriented menyebabkan 

BPS Kabupaten Batu Bara harus melakukan penyesuaian organisasi. 

Perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien bila 

disertai penguatan hukum dan perundang-undangan yang memayungi 

perubahan ini. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1 Target Kinerja 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Batu Bara 2015-

2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab 

ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja 

sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Indikator Sasaran Strategis BPS kabupaten Batu Bara untuk Pembangunan Jangka 

Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Batu Bara dalam kurun 

waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Batu Bara 

2015-2019 disertai target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 6 lampiran. 

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam 

kurun waktu 2015-2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) 

program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten 

Batu Bara dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

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

kegiatan : 

 Penyediaan dan pelayanan informasi Statistik BPS Provinsi 

 Pengembangan metodologi sensus dan survei 

 Pelayanan dan pengembangan Diseminasi Informasi Statistik 

 Pengembangan sistem informasi statistik 

 Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 

 Penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat 

 Penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial 

 Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan,hortikultura dan 
perkebunan 

 Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan,perikanan dan kehutanan 
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 Penyediaan dan pengembangan statistik industri,pertambangan dan penggalian,energi 
dan konstruksi 

 Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi 

 Penyediaan dan pengembangan statistik harga 

 Penyediaan dan pengembangan statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata 

 Penyediaan dan pengembangan statistik neraca produksi 

 Penyediaan dan pengembangan statistik pengeluaran 

 Pengembangan dan analisis statistik 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), 
dengan kegiatan : 

 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 

 Layanan Perkantoran 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 

 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara BPS Provinsi 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program disertai masing-masing kegiatan ini 

perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja 

kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja 

Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan 

dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan 

merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran 

(output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik 

untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). 

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program 

dan kegiatan BPS kabupaten Batu Bara dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat 

pada Tabel 7 lampiran. 

4.2 Kerangka Pedanaan 

Kerangka pendanan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk 

mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Batu Bara. Adapun kerangka pendanaan 

untuk mendukung keseluruhan program dan kegiatan BPS kabupaten Batu Bara 

semuanya dari APBN melalui BPS Pusat dapat dilihat pada Tabel 8 lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan 

evaluasi pembangunan secara nasional maupun daerah untuk kepentingan bagi 

masyarakat, maka BPS Kabupaten Batu Bara menentukan strategi-strategi penyediaan 

data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang 

dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Batu Bara 

2010-2015, data dan informasi statistik sangat penting dalam perencanaan dan 

penentuan kebijakan sebagai program pendukung manajemen pembangunan daerah. 

Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS Kabupaten 

Batu Bara melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program 

Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in 

Indonesia (Statcap CERDAS). 

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan dengan reformasi birokrasi dalam 

kerangka pencapaian good governance dan clean government. Reformasi birokrasi 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung 

yang meliputi pembangunan infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana pendukung 

TIK, Peningkatan disiplin administrasi serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. 

Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun 

regional pada periode lima tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan program dan 

kegiatan Rencana Strategis BPS Kabupaten Batu Bara Tahun 2015-2019 membutuhkan 

komitmen yang tinggi dari jajaran BPS Kabupaten Batu Bara. Keinginan kuat untuk 

melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi 

sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BP, yakni Profesional, Integritas 

dan Amanah. Dengan modal ini BPS Kabupaten Batu Bara optimis bahwa seluruh 

Rencana Kinerja BPS Kabupaten Batu Bara sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 

Kabupaten Bagtu Bara 2015-2019 dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada 

kesuksesan seluruh program BPS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS Kabupaten Batu Bara kepada Nusa 

dan Bangsa. 
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L A M P I R A N 

 

Tabel 4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi 

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi 

T1. Peningkatan kualitas 
data statistik  

SS.1.Meningkatnya 
kepercayaan pengguna 
terhadap kualitas data 
BPS 

 

1. Peningkatan ketersediaan 
data dan informasi statistik 
yang berkualitas 

1. Meningkatkan publikasi survei yang 
mencantumkan ukuran kualitas 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana 
untuk pengumpulan serta pengolahan 
data dan informasi statistik. 

3. Meningkatkan kualitas metodologi 
survei dan sensus sesuai standar 
nasioanal dan  internasional.  

 

 SS.2. Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
sumber data 
(respondent 
engagement) 

 

1. Peningkatan response rate 1. Meningkatkan komunikasi dengan 
penyedia data;  

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS 

T2.Peningkatan 
pelayanan prima hasil 
kegiatan statistik 
 

SS.3. Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan 
pengguna data (user 
engagement) 

1. Peningkatan kualitas dan 
kuantitas penyebaran data 
dan informasi statistik kepada 
masyarakat 

1. Meningkatkan diseminasi hasil 
kegiatan statistik;  

2. Meningkatkan customer relationship 
management; 

3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan 
statistik; 

T.3.Peningkatan 
birokrasi yang akuntabel 

SS.4. Meningkatnya kualitas 
manajemen sumber 
daya manusia BPS 

1. Penguatan fungsi yang terkait 
dengan Sistem Managemen 
SDM yang komprehensif dan 

1.   Mengoptimalkan pembangunan 
keseluruhan sistem manajemen SDM 
aparatur yang terintegrasi dan 
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 terintegrasi berbasis 
kompetensi 

komprehensif, 
2. Mengoptimalkan pembangunan 

kompetensi SDM dalam bidang teknis 
statistik dan TI, 

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan 
insan statistik yang  baru 

 SS.5.Meningkatnya 
pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

 

1. Penguatan fungsi yang terkait 
dengan sistem manajemen 
SDM aparatur, pengawasan, 
akuntabilitas kinerja”   

2. Penyelarasan kegiatan yang 
terkait dengan reformasi 
birokrasi BPS khususnya yang 
terkait dengan sistem 
manajemen SDM aparatur, 
pengawasan, akuntabilitas 
kinerja 

1.Mengoptimalkan pengawasan 
penggunaan anggaran dalam rangka 
meminimalkan  penyimpangan 
penggunaan anggaran, 

2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja aparatur BPS 
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Tabel 5. Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara 
 

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan 

T1. Peningkatan 
kualitas 
data 
statistik 
melalui 
kerangka 
penjamina
n kualitas 

SS.1.Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna 
terhadap 
kualitas data 
BPS 

 

1. Peningkatan 
ketersediaan 
data dan 
informasi 
statistik yang 
berkualitas 

1. Meningkatkan publikasi 
survei yang mencantumkan 
ukuran kualitas 

2. Meningkatkan sarana dan 
prasarana untuk 
pengumpulan serta 
pengolahan data dan 
informasi statistik. 

3. Meningkatkan kualitas 
metodologi survei dan 
sensus sesuai standar 
nasional dan internasional.  

 

Program 
PPIS 

 Penyediaan dan 
pelayanan informasi 
Statistik BPS Provinsi 

 Pengembangan 
metodologi sensus 
dan survei 

 Pelayanan dan 
pengembangan 
Diseminasi Informasi 
Statistik 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
kesejahteraan 
rakyat 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik ketahanan 
sosial 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik tanaman 
pangan,hortikultura 
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dan perkebunan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
peternakan,perikana
n dan kehutanan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
industri,pertambang
an dan 
penggalian,energi 
dan konstruksi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik distribusi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik harga 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik keuangan, 
teknologi informasi 
dan pariwisata 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik neraca 
produksi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
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pengeluaran 

 Pengembangan dan 
analisis statistik 

 SS.2.Meningkatnya 
kualitas 
hubungan 
dengan 
sumber data 
(respondent 
engagement) 

 

1. Peningkatan 
response rate 

1. Meningkatkan komunikasi 
dengan penyedia data;  

2. Meningkatkan sosialisasi 
kegiatan BPS 

Program 
PPIS 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
kesejahteraan 
rakyat 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik ketahanan 
sosial 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik tanaman 
pangan,hortikultura 
dan perkebunan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
peternakan,perikana
n dan kehutanan 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
industri,pertambang
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an dan 
penggalian,energi 
dan konstruksi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik distribusi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik harga 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik keuangan, 
teknologi informasi 
dan pariwisata 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik neraca 
produksi 

 Penyediaan dan 
pengembangan 
statistik 
pengeluaran 

 Pengembangan dan 
analisis statistik 

T2. Peningkatan 
pelayanan 
prima hasil 
kegiatan 
statistik 

 

SS.3.Meningkatnya 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna 
data (user 
engagement) 

1. Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penyebaran data 
dan informasi 
statistik kepada 
masyarakat 

1. Meningkatkan diseminasi 
hasil kegiatan statistik;  

2. Meningkatkan customer 
relationship management; 

3. Meningkatkan sosialisasi 
kegiatan statistik; 

 

Program 
PPIS 

 Pelayanan dan 
pengembangan 
Diseminasi Informasi 
Statistik 
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T.3.Peningkatan 
birokrasi 
yang 
akuntabel 

SS.4.Meningkatnya 
kualitas 
manajemen 
sumber daya 
manusia BPS 

 

1. Penguatan fungsi 
yang terkait 
dengan Sistem 
Managemen 
SDM yang 
komprehensif 
dan terintegrasi 
berbasis 
kompetensi 

1. 1. Mengoptimalkan 
pembangunan keseluruhan 
sistem manajemen SDM 
aparatur yang terintegrasi 
dan komprehensif, 

 
2.Mengoptimalkan 

pembangunan kompetensi 
SDM dalam bidang teknis 
statistik dan TI, 

 
3. Mengoptimalkan penyiapan 

kebutuhan insan statistik 
yang  baru 

Program 
DMPTTL  Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPS 
Provinsi 

 
 

 Layanan 
Perkantoran 

 
 

 SS.5.Meningkatnya 
pengawasan 
dan 
akuntabilitas 
kinerja 
aparatur BPS 

 

1.Penguatan fungsi 
yang terkait dengan 
sistem manajemen 
SDM aparatur, 
pengawasan, 
akuntabilitas kinerja”   

 
2.Penyelarasan kegiatan 

yang terkait dengan 
reformasi birokrasi 
BPS khususnya yang 
terkait dengan sistem 
manajemen SDM 
aparatur, 
pengawasan, 
akuntabilitas kinerja 

1.Mengoptimalkan pengawasan 
penggunaan anggaran dalam 
rangka meminimalkan  
penyimpangan penggunaan 
anggaran, 

 
  
2.Meningkatkan kualitas 

pengawasan dan akuntabilitas 
kinerja aparatur BPS 

Program 
DMPTTL  Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPS 
Provinsi 

 
 

 Layanan 
Perkantoran 
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Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis  

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target Kinerja 

(2019) 

T1. Peningkatan kualitas data 
statistik melalui kerangka 
penjaminan kualitas 

SS.1.Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas data 
BPS 

 

IKSS 1.1 Persentase Konsumen yang merasa puas 

dengan kualitas data BPS 

80 % 

IKSS 1.2 Persentase Konsumen yang selalu 

menjadikan data dan informasi statistik 

BPS sebagai rujukan utama 

62 % 

IKSS 1.3 Persentase Pemutakhiran data MFD dan  100 % 

IKSS 1.4 Jumlah publikasi/Laporan yang terbit 

tepat waktu  

25 Publikasi 

IKSS 1.5 Jumlah publikasi/Laporan sensus yang 

terbit tepat waktu 

0% 
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SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan 
dengan sumber data 
(respondent engagement) 

IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan 

rumah tangga 

97,9 % 

IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan 

usaha 

100 % 

IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan pendekatan 

non rumah tangga dan non usaha 

100 % 

T2. Peningkatan pelayanan 

prima hasil kegiatan 

SS.3.Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan pengguna data 

(user engagement) 

IKSS 3.1 Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS  

100 pengunjung 

  IKSS 3.2 Persentase konsumen yang merasa puas 

terhadap akses data BPS  

78 % 
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  IKSS 3.3 Persentase pengguna layanan yang 

merasa puas terhadap pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS  

65 % 

T.3.Peningkatan birokrasi yang 
akuntabel 

SS.4.Meningkatnya kualitas 
manajemen sumber daya 
manusia BPS 

 

IKSS 4.1 Persentase pegawai yang menduduki 

jabatan fungsional tertentu  

26 % 

IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan 

minimal Diploma IV atau Strata I  

46 % 

SS.5.Meningkatnya pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja aparatur 
BPS 

 

IKSS 5.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat  70 point 
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Tabel 7. Matriks Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan BPS Kabupaten Batu Bara 

Tujuan 

Sasaran 

Program(outcome)/Sasaran 

Kegiatan(output)/Indikator 

Target Kinerja 

Pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 

T1. Peningkatan 

kualitas data 

statistik melalui 

kerangka 

penjaminan 

kualitas 

SS.1.Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data BPS 

      Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

IKSS 1.1 Persentase 
Konsumen yang 
merasa puas 

80% 80% 80% 80% 80%  Subbag 
Tata Usaha 
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dengan kualitas 
data BPS 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

IKSS 1.2 Persentase 
Konsumen yang 
selalu menjadikan 
data dan informasi 
statistik BPS 
sebagai rujukan 
utama 

50% 53% 56% 59% 62%  Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 
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 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

IKSS 1.3 Persentase 
Pemutakhiran data 
MFD dan  

100% 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS 

IKSS 1.4 Jumlah 
publikasi/Laporan 
yang terbit tepat 
waktu  

25 publikasi 25 publikasi 25 publikasi 25 publikasi 25 publikasi  Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 
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IKSS 1.5 Jumlah 
publikasi/Laporan 
sensus yang terbit 
tepat waktu 

0 0 0 0 0  Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

 SS.2.Meningkatnya 
kualitas hubungan 
dengan sumber data 
(respondent 
engagement) 

      Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 
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 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

 

IKSS 2.1 Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei dengan 
pendekatan rumah 
tangga 

98,87% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9%  Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

IKSS 2.2 Persentase 
pemasukan 

100% 100% 100% 100% 100%  Subbag 
Tata Usaha 
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dokumen (response 
rate) survei dengan 
pendekatan usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

IKSS 2.3 Persentase 
pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei dengan 
pendekatan non 
rumah tangga dan 
non usaha 

100% 100% 100% 100% 100%  Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
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Nerwilis 

T2. Peningkatan 

pelayanan 

prima hasil 

kegiatan 

SS.3.Meningkatnya 
kualitas hubungan 
dengan pengguna data 
(user engagement) 

      Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
Nerwilis 

 Seksi IPDS 

 

IKSS 3.1 Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website BPS  

100 

pengunjung 

100 

pengunjung 

100 

pengunjung 

100 

pengunjung 

100 

pengunjung 

Seksi IPDS 



Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara  

 

60 
Rencana Strategis BPS Kabupaten Batu Bara 2015-2019 

IKSS 3.2 Persentase 
konsumen yang 
merasa puas 
terhadap akses data 
BPS  

75% 75% 75% 75% 75% Seksi IPDS 

IKSS 3.3 Persentase 
pengguna layanan 
yang merasa puas 
terhadap 
pemenuhan sarana 
dan prasarana BPS  

65% 65% 65% 65% 65% Seksi IPDS 

T.3.Peningkatan 

birokrasi yang 

akuntabel 

SS.4.Meningkatnya 
kualitas manajemen 
sumber daya manusia 
BPS 

      Subbag 
Tata Usaha 

 Seksi 
Statistik 
Sosial 

 Seksi 
Statistik 
Produksi 

 Seksi 
Statistik 
Distribusi 

 Seksi 
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Nerwilis 

 Seksi IPDS 

 

IKSS 4.1 Persentase pegawai 
yang menduduki 
jabatan fungsional 
tertentu  

26% 26% 26% 26% 26% Subbag Tata 

Usaha 

IKSS 4.2 Persentase pegawai 
yang berpendidikan 
minimal Diploma IV 
atau Strata I  

46% 46% 46% 46% 46% Subbag Tata 

Usaha 

 
SS.5.Meningkatnya 

pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

     Subbag Tata 

Usaha 

IKSS 5.1 Hasil penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

65 point 70 point 70 point 70 point 70 point Subbag Tata 

Usaha 
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Tabel 8. Matriks Kerangka Pendanaan BPS Kabupaten Batu Bara 

PROGRAM/KEGIATAN 

ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 

TEKNIS LAINNYA BPS (DMPTTL) 

1.890.845 2.015.640 2.148.673 2.290.485 2.441.657 

2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya BPS Provinsi 

1.890.845 2.015.640 2.148.673 2.290.485 2.441.657 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 

(PSPA) 

715.300 1.194.551 715.300 715.300 715.300 

2891 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara BPS 

Provinsi 

715.300 1.194.551 715.300 715.300 715.300 

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK 

(PPIS) 

2.619.886 2.619.886 2.619.886 2.619.886 2.619.886 

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 2.619.886 2.619.886 2.619.886 2.619.886 2.619.886 
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