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KATA PENGANTAR 

Reviu Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Provinsi Maluku Tahun 2015-

2019 merupakan reviu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai panduan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi BPS Provinsi Maluku sebagai salah satu instansi vertikal BPS untuk 5 (lima) tahun ke 

depan. Sebagai instansi vertikal dari BPS, BPS Provinsi Maluku menyusun Renstra BPS Provinsi 

Maluku Tahun 2015-2019 ini dengan berdasarkan pada Renstra BPS RI Tahun 2015-2019 serta 

memperhatikan kontribusi BPS Provinsi Malukudalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi 

pembangunan Provinsi Maluku khususnya di bidang statistik.  

Setiap unit kerja lingkup BPS Provinsi Maluku harus melaksanakan semua yang tertuang 

dalam dokumen Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja 

(better performance). Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Provinsi 

Malukuperiode 2015-2019 dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik 

Terpercaya Untuk Semua, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan, muatan dalam 

Renstra dapat dilakukan perubahan atau revisi melalui koordinasi dengan BPS Pusat sesuai dengan 

kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis di daerah tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan BPS 

yang tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019. 

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra BPS Provinsi 

Maluku Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan 

sumbangan pemikiran hingga terwujudnya dokumen Renstra BPS Provinsi Maluku Tahun 2015-2019. 

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

  Ambon, April  2016 

Kepala Badan Pusat Statistik 

         Provinsi Maluku, 

                                  DIAH UTAMI 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Undang-undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 

Tentang Penyelenggaraan Statistik, menjadi dasar hukum bagi BPS sebagai instansi pemerintah yang memiliki 

kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang 

dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Data statistik BPS dijadikan sebagai 

rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil capaian pembangunan. Penyediaan 

data statistik yang berkualitas akan sangat menentukan karena akan berdampak pada efektivitas pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan. 

Memasuki pembangunan nasional jangka menengah periode ketiga tahun 2015-2019 dalam tahapan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ini, BPS masih memegang posisi 

strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, serta 

menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem 

Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai langkah awal dalam upaya menjalankan peranannya 

tersebut, BPS telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen 

perencanaan penyelenggaraan statistik selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra BPS Tahun 

2015-2019 memuat visi dan misi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN.  

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang berkembang serta melakukan analisis dan 

evaluasi dari hasil capaian pembangunan bidang statistik di periode sebelumnya, BPS tetap memegang visinya 

yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Dan untuk dapat mewujudkan visi tersebut pada periode 

ketiga RPJMN ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yaitu sebagai berikut: (1) menyediakan data 

statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional, dan internasional; (2) 

memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang 

statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan 

perstatistikan. 

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 

2019, yaitu antara lain: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) 

peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi 

dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis 

tersebut mencerminkan fokus BPS dalam periode Renstra 2015-2019, yakni berupaya terus-menerus untuk 

meningkatkan: (1) kualitas dari data statistik yang dihasikan; (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi 

data statistik kepada pengguna data; (3) efektifitas dalam pembinaan dan dan koordinasi kegiatan statistik; dan 

(4) kualitas dari proses tata kelola pemerintahan dalam organisasi BPS. Ketujuh strategi tersebut kemudian 
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dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis yang ingin dicapai BPS, masing-masing memiliki target 

outcome dan output. 

Dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi BPS 2015-2019  hingga ke tingkat daerah, BPS memiliki 

instansi vertikal yaitu BPS Daerah yang terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS pun telah 

menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai BPS Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan BPS di tahun 

2019. Tujuan strategis BPS Daerah yaitu antara lain: (1) Peningkatan kualitas data statistik; (2) Peningkatan 

pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang 

akuntabel. Ketiga tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis 

yang seharusnya dicapai BPS Daerah.  

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian kegiatan yang 

diwadahi ke dalam sejumlah program yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); 

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); (3) Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur (PPAA).Sebagai instansi vertikal, BPS Daerah akan melaksanakan tiga diantara sejumlah 

program BPS tersebut yaitu Program PPIS, Program DMPTTL, dan Program PSPA. Sementara Program PPAA 

hanya akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yaitu unit kerja BPS yang melaksanakan tugas pengawasan 

fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. 

BPS Provinsi Maluku merupakan instansi vertikal BPS yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS di 

daerah Provinsi Maluku. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut, BPS Provinsi Maluku senantiasa 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. BPS Provinsi Maluku juga menyusun Renstra 

tersendiri yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Maluku untuk dijadikan pedoman bagi 

seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di daerah 

Provinsi Maluku. Renstra BPS Provinsi Maluku Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Renstra 

BPS 2015-2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) jalan tahun 2005-2025, dengan visi 

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang 

memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Maluku dapat pula secara regional dan nasional bersinergi untuk memberikan penguatan 

terhadap berbagai rencana pembangunan yang telah direncanakan terutama berbagai program 

pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan seperti konektivitas infrastruktur 

secara lokal dan regional yang dapat menunjang aktivitas investasi dan memberikan dampak kuat 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara untuk visi pemerintah 

daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang yakni Membangun Maluku yang 

sejahtera, rukun, religius dan berkualitas dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara 

berkelanjutan. 

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan 

program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal serta dapat dipercaya akan menjadi 

acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan 

evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya 

rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa 

penentuan outcome dan output pada level strategis. 

1.1. Kondisi Umum 

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Maluku menjadi sumber informasi 

pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk 

melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMD lima tahun kedua 2009-2014. Pertumbuhan 

ekonomi Maluku mencapai 5,26% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 

2009 yang mencapai 5,25%. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Maluku atas harga berlaku tahun 

2013 mencapai Rp. 27,83 trilyun, dengan PDRB perkapita sebesar Rp. 17,093 juta. Selain indikator 

ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human 

Development Index (HDI) meningkat dari 70,96 pada tahun 2009 menjadi 72,70 pada tahun 2013. Tingkat 

kemiskinan mengalami penurunan dari 28,23% di tahun 2009 menjadi 19,27% pada tahun 2013. Tingkat 

pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 10,57% di tahun 2009, menjadi 9,91% pada tahun 

2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan. 

Pencapaian RPJMD periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan 

peningkatan daya saing Maluku pada periode berikutnya. Pembangunan Maluku dalam RPJMD periode 

ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 
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menekankan pembangunan keunggulan kompetetif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, 

sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang yang dijabarkan dalam RPJMD periode ketiga diperlukan 

perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. 

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan 

pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses 

perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data 

dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan 

informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan 

swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam rangka 

memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, 

BPS Provinsi Maluku mengacu kepada 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 Provinsi Maluku untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi 

dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan 

lembaga-lembaga internasional. 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. Tuntutan 

kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap 

terus diupayakan ketersediaannya.  

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Provinsi Maluku juga memperthatikan tuntutan masyarakat 

akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh 

BPS Provinsi Maluku selama periode Renstra 2010-2014 melalui program penyedia dan pelayanan 

informasi statistik. Ragam data dan indikator sosial ekonomi yang dihasilkan, antara lain: 

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka 

pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi 

Indonesia, Penyusunan Indeks Perilku Anti Korupsi, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. 

2. Data Pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, data produksi padi dan palawija, data 

perkebunan, data perusahan peternakan dan rumah potong hewan. 
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3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, industri besar/sedang, nilai 

tukar petani, dan berbagai survei rutin dibidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun 

dalam waktu tertentu, antara lain survei industri mikro dan kecil triwulanan, survei tanaman 

pangan/ubinan, survei hortikultura dan indikator pertanian, survei statistik harga perdagangan besar, 

survei tendensi bisnis dan survei tendensi konsumen 

Dalam hal desiminasi data, pengembangan aplikasi e-goverment untuk kepentingan pengguna 

data BPS Provinsi Maluku memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti: 

1. Sistem Informasi Pelayanan statistik (Silastik) 

Sampai dengan bulan desember 2014, pusat layanan statistik BPS Provinsi Maluku telah 

melayani 170 layanan permintaan data dari pengguna data 

2. Sistem Perpustakaan Online (Digilib) 

Jumlah kunjungan perpustakaan online terus mengalami peningkatan, hingga keadaan desember 

2014 tercatata 350 pengunjung ke portal sistem perpustakaan online. 

3. Penyempurnaan dan pengembangan kemasan statistik elektronik dan website 

4. Pelayanan statistik terpadu di kantor BPS Provinsi Maluku dan kabupaten/Kota 

Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan 

pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah terhadap pemborosan sumber daya. 

Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi 

keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) terhadap Laporan Keuangan. Upaya yang dilakukan BPS Provinsi Maluku telah menghasilkan 

capaian yaitu 

1. Peringkat III Penyusunan Laporan Keuangan. 
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1.2. Potensi dan Permasalahan 

1.2.1. Potensi  

Dalam melaksanakan tugas BPS Provinsi Maluku sebagai instansi vertikal telah memiliki 

perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal 

didaerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah di bidang statistik, antara lain: 

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

2. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 

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

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

Kerja Badan Pusat Statistik 

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643) 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS 

Provinsi Maluku  pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional di daerah. 

BPS Provinsi Maluku menjadi Badan yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi 

statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik 

sektoral oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Untuk itu, BPS mengeluarkan Perarturan Kepala BPS 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 Provinsi Maluku Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan 

data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi 

Maluku merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan 

informasi statistik. Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, data dan 

informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah 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, kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik 
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yang dihasilkan BPS Provinsi Maluku  semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat 

dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menempatkan 

penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen 

pembangunan nasional. Millennium Development Goals (MDG’s) yang telah disepakati oleh sebagian 

besar negara termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik 

untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. Hal ini 

memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu, andal, 

efektif dan efisien. 

Selain menjadi badan penyelenggara statistik, BPS Provinsi Maluku juga mengembangkan 

SDM dibidang statistik melalui pendidikan S1 dan S2 dengan jalur tugas belajar maupun memberikan 

isin belajar kepada pegawai, sedangkan untuk mengembangkan kompetensi SDM aparatur, BPS 

Provinsi Maluku mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat di Pusdiklat BPS RI 

1.2.2. Permasalahan 

BPS Provinsi Maluku telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam 

periode renstra 2015-2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam 

organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS 

Provinsi Maluku harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Provinsi Maluku dari sudut 

pandang responden sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua Terus Meningkat. 

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik 

semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat, dapat 

diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi 

untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk 

suatu strategi komunikasi serta strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat 

dibutuhkan untuk mendesiminasikan data statistik yang lebih berkualitas. 

Implementasi kebijakan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang otonomi daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, membutuhkan berbagai ragam 

data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan permasalahan yang 

dihadapi setiap daerah setiap daerah otonom. Akan tetapi penyediaan berbagai jenis data dan 

informasi statistik yang dibutuhkan belum semuanya dapat dipenuhi sesuai harapan dari kalangan 

yang membutuhkan. 

Beberapa daerah dengan kondisi geografis yang relatif sulit terjangkau karena infrasturktur 

jalan dan jembatan yang masih sangat terbatas, bahkan jalan yang ada hanya dapat dilalui dengan 

berjalan kaki menjadi permasalahan yang belum dapat teratasi. Hal ini berdampak pada terhambatnya 
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berbagai aktifitas pelaksanaan lapangan kegiatan statistik, sehingga sangat berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyediaan data dan informasi statistik. 

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya SDM statistik yang professional. Selama ini, 

STIS yang dikelola BPS atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun yang mampu menghasilkan 

SDM statistik professional masih didominasi oleh mereka lulusan SMA/MA dari daerah-daerah yang 

relatif sudah maju. Di sisi lain, euforia otonomi daerah yang menggairahkan pemekaran wilayah lebih 

banyak terjadi di daerah-daerah yang SDM masih rendah. Kondisi ini, menjadi tantangan BPS dalam 

menyediakan SDM yang berkualitas dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah 

pemekaran. 

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan permasalahan internal yang secara terus-

menerus diusahakan untuk diatasi dengan baik sesuai dengan kemampuan organisasi.  

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran 

responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan 

benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang 

rendah. 

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik 

wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 

tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi 

UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan 

fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi 

statistik yang mereka perlukan.  

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. 

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari 

sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain : 

(i) National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi 

apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. 

(ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun 

catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan 

waktu, biaya dan beban pada responden. 

(iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai 

sistem statistik yang konsisten dan efisien. 

(iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka 

perbaikan sistem statistik nasional di semua negara. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

2.1 Visi BPS 

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 sebuah organisasi, (d) 

memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang 

sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam 

lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Visi BPS 2015-2019 dibangun melalui proses telaah dan analisis yang mendalam dan 

komprehensif terhadap pencapaian BPS pada pembangunan jangka menengah nasional periode 

kedua 2010-2014. Selain itu, BPS juga memperhatikan tantangan bagi pembangunan bidang statistik 

yang terus berkembang, seperti otonomi daerah yang menuntut tersedianya keragaman dan dan 

informasi statistik hingga tingkatan wilayah kecil. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, 

maka disepakati bahwa Visi BPS 2015-2019 tetap sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu sebagai 

berikut: 

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” 

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) 

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 mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” 

dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) 

baik pengguna data nasional maupun internasional. 

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik baik lingkup 

nasional maupun daerah 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 berbagai pihak untuk berperan serta 

dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. 



 Review Renstra 2015-2019      9 

 

2.2 Misi BPS 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai 

penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu 

organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan 

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan dan peran instansi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara. 

Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah 

dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan 

memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut serta kaitannya dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2015-2019, maka 

pernyataan misi BPS dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019 

V
is

i B
P

S
 2

01
5-

20
19

 

Pelopor Data Statistik 

Terpercaya Untuk Semua 

Misi BPS 2015-2019 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan 

statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional 

maupun internasional 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di 

bidang statistik 

3. Membangun insan statistik yang profesional, 

berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 

 

Misi BPS Tahun 2015-2019 mengandung arti sebagai berikut: 

1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar 

nasional maupun internasional 

“Menyediakan data statistik...” 

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 1997, PP No.51 Tahun 1999 dan Perpres No. 86 tahun 2007 

yang mengatur BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data dan informasi 

statistik. 

“...berkualitas..”  



 Review Renstra 2015-2019      10 

 

Data yang berkualitas setidaknya memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat 

waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. 

“...melalui kegiatan statistik yang terintegrasi...” 

Maksudnya adalah menyelenggarakan kegiatan statistik dari tahap perencanaan, persiapan, 

lapangan, pengolahan, analisis, diseminasi, sampai penggunaan data baik dari pihak  luar 

maupun internal terintegrasi menjadi satu sistem. 

“...dan berstandar nasional maupun internasional.” 

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, di pusat maupun di daerah, BPS akan selalu 

berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar 

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi 

(Fundamental Principle of Official Statistic). 

2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi 

di bidang statistik 

“Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...” 

Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa Sistem Statistik Nasional 

perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. 

“...melalui pembinaan dan koordinasi..” 

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung 

dengan upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh 

komponen masyarakat statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik serta pembakuan konsep, definisi, 

klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara 

BPS dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip 

kemitraan. 

Selain melakukan upaya koordinasi dan kerjasama, BPS juga memiliki mandat untuk melakukan 

pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Dalam 

melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan 

tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.  

Dalam pelaksanaan mandat koordinasi, kerjasama dan pembinaan statistik, BPS Daerah harus 

tetap berkoordinasi dengan BPS Pusat. 

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

perstatistikan 

“Membangun insan statistik...” 
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Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai inti (core 

values) organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas dan amanah. 

“...yang profesional...” 

Insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data 

statistik yang berkualitas. 

“...berintegritas...” 

Insan statistik harus memiliki 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...” 

Merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan 

statistik. 

2.3. Misi BPS Provinsi Maluku 

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yang harus dijalankan sebagai 

penjabaran dari visi serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai 

visi yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan visi tersebut, sebagai bagian dari BPS RI maka misi  BPS Provinsi Maluku 

2015-2019 sama dengan misi BPS RI maka misi BPS Provinsi Maluku dalam melaksanakan 

pembangunan statistik di daerahnya 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 di bidang statistik; 

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

kemajuan perstatistikan; 

Misi BPS Provinsi Maluku mengandung arti 

1. BPS Provinsi Maluku merupakan penyelenggara statistik dasar di daerah yang 

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah 

maupun masyarakat(Perpres No.86 tahun 2007) dan data statistik yang dihasilkan 

memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, 

dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik 
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selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal 

dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental 

Pronciple Of Official Statistics 

2. Sistem statistik nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara 

teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan 

statistik. Sistem statistik nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. (UU no.16 tahun 1997). Dalam melakukan pembinaan statistik BPS 

Provinsi Maluku dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, 

lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. 

3. Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai 

organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas dan amanah. Dalam hal ini 

penyelenggaraan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan 

kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas, insan 

statistik juga harus memilki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan 

profesi/tugas seperti dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntabel dan yang 

terakhir insan statistik harus beramanah yaitu sikap yang selalu mengedepankan 

kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik. 

2.4. Tujuan BPS Provinsi Maluku 

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

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

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

Dengan dasar itu, tujuan utama pembangunan statistik di Maluku lima tahun ke depan meliputi 

tiga hal: 

1. Peningkatan kualitas data statistik; 

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; 

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel; 
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Adapun tujuan BPS Provinsi Maluku dalam rangka mencapai visi BPS Provinsi Maluku dan 

mewujudkan Misi BPS Provinsi Maluku kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

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 statistik terkait dengan 

2.1. Misi ke-2 : Memperkuat sistim statistik nasional berkesinambungan melalui pembinaan dan 

koordinasi di bidang 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 Provinsi Maluku untuk meningkatkan 

kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program 

Statcap Cerdas. 

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan 

upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan 

TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. 

Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya pengguna TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh 

komponen kedua statcap Cerdas yaitu penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem 

informasi manajemen statistik. 

Tujuan ketiga peningkatan birokrasi yang akuntabel, didalam tujuan tersebut terkait dengan 

misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan dan amanah untuk kemajuan 

perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di Provinsi Maluku 

harus terus dilakukan.  

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Maluku 

berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan 

menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for 
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Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 

2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber 

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

Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 

 

Tabel 2. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Provinsi Maluku 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 

Persentase Konsumen yang 

merasa puas dengan kualitas 

data statistik 

80% 80% 80% 80% 85% 

2 

Peningkatan 

Pelayanan Prima 

hasil kegiatan 

statistik 

Persentase Kepuasan 

Konsumen terhadap Pelayanan 

Data BPS 

75% 84% 85% 87% 90% 

3 

Peningkatan 

Birokrasi yang 

Akuntabel 

Hasil Penilaian Sakip oleh 

Inspektorat 
60 63 65 68 70 

 

2.5 Sasaran Strategis BPS Provinsi Maluku 

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. Dalam sasaran 

dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 

diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat  

capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. 

Pencapaian sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya 

dapat lebih efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai BPS secara nyata. Sasaran strategis 

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa 

program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis 

merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan 
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eksternal). Sementara program  generik merupakan  program-program yang  bersifat pelayanan 

internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Sasaran strategis BPS-wide 

antara lain: meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; meningkatnya kualitas 

hubungan dengan sumber data (respondent engagement); memastikan pengendalian mutu yang 

ekonomis, efektif, dan efisien; meingkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user 

engagement); meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik; meningkatnya pengguna 

layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS; meningkatnya kualitas koordinasi dan 

kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan 

SSN; meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk sasaran strategis BPS Provinsi Maluku merupakan bagian 

dari sasaran strategis BPS-wide yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. 

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Maluku 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

(1) (2) 

T1.  Peningkatan kualitas data statistik SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data BPS 

 SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

sumber data (response engagement) 

T2.  Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan 

statistik 

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

pengguna data (user engagement) 

T3.  Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan 

birokrasi yang akuntabel 

SS1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber 

daya manusia BPS 

 SS2. Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

 

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik daerah 

Provinsi Maluku dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS dalam kurun waktu 2015-

2019, adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “Peningkatan kualitas data statistik” adalah: 

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 

Dengan indikator sasaran: 

1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik 
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1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik sebagai 

rujukan utama 

1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu 

1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 

1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu 

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 

Dengan indikator sasaran: 

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

tangga 

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

1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non 

rumah tangga non  usaha 

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” adalah 

“Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”. Dengan indikator 

sasaran: 

2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 

2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan nasional 

2.1.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui 

website BPS 

2.1.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 

2.1.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS 

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” adalah: 

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 

Dengan indikator sasaran: 

3.1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 

3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 
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2.6 Nilai-Nilai Inti BPS 

Nilai-nilai inti adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam rangka mewujudkan 

visi organisasi. Nilai-nilai inti ini memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh 

organisasi serta membentuk perilaku yang diharapkan dari setiap bagian dari organisasi dalam upaya 

mewujudkan visinya. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

untuk setiap pegawai dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi 

BPS. Nilai-nilai inti BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun 

perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjabaran dari nilai-nilai inti 

BPS. 

1) Profesional 

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kompenten yakni mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban; 

b. Efektif yakni memberikan hasil yang maksimal; 

c. Efisien yakni mengerjakan setiap tugas secara produktif dengan sumber daya yang minimal; 

d. Inovatif yakni selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses 

pembelajaran diri secara terus-menerus; dan 

e. Sistematik yakni 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 yakni memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi; 

b. Disiplin yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

c. Konsisten yakni selarasnya kata dengan perbuatan; 

d. Terbuka yakni menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak; dan 

e. Akuntabel yakni bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. 

3) Amanah 

Amanah adalah sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan 

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

a. Terpercaya yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tidak hanya didasarkan 

pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual; 

b. Jujur yakni melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas; 
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c. Tulus yakni melaksanakan tugas 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; dan 

d. Adil yakni menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 

 

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang 

satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 

1. 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 

Melaksankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

c. Konsisten 

Selarasnya kata dengan perbuatan 

d. Terbuka 

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak 

e. Akuntabel 

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. 

2. 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 dimensi mental spiritual 

b. Jujur 

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari pronsip 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 Nasional 

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) perode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 

2007. Dari dokumen RPJMN tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian atau Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah, serta sebagai bahan 

penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah. 

Tujuan pembangunan nasional pada RPJMN periode ketiga diarahkan 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 ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan bangsa Indonesia untuk 

berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapaiannya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing 

yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu 

memanfaatkan peluang yang ada.  

Pemerintahan Indonesia yang baru memiliki prioritas pembangunan yaitu perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan yang dituangkan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan disebut Nawacita. 

Secara substansial, Nawacita merupakan turuanan dari ide Trisakti yang dilahirkan oleh Soekarno. 

Berikut penjabaran dari Nawacita yaitu: 

1) Menghadirkan kembali negara yang melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga. 

2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratif, dan terpercaya. 

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 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. 



 Review Renstra 2015-2019      21 

 

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Sembilan agenda prioritas pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan 

pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain: 

1) BPS menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan sebagai upaya 

BPS dalam mendukung Nawacita kesatu. 

2) Dalam rangka mendukung Nawacita kedua dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sejak tahun 2008, BPS telah melaksanakan 

reformasi birokrasi yang dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical 

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

3) Menyediakan data spasial secara berkala untuk mendukung Nawacita ketiga. 

4) BPS mulai menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan 

Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), serta 

penerapan zona integritas sebagai upaya dalam mendukung Nawacita keempat. 

5) Menyediakan data yang terkait dengan statistik kesejahteraan rakyat untuk mendukung 

Nawacita kelima. 

6) Menyediakan data yang terkait dengan statistik produksi dan distribusi dalam rangka 

mendukung Nawacita keenam. 

7) Menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan sebagainya, dalam rangka mendukung Nawacita ketujuh. 

8) Dukungan BPS terhadap Nawacita kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa, melalui 

jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS. 

9) Menyediakan data terkait ketahanan sosial seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, 

Indeks Demokrasi Indonesia, dan sebagainya dalam rangka mendukung Nawacita kesembilan. 

Dalam rangka menjalankan pembangunan di bidang statistik 2015-2019, BPS memiliki 

Program Quickwins dan programlanjutan yang telah diselaraskan dengan Nawacita dan Trisakti. 

Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Sementara program 

lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender per 

Kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran dari kegiatan tersebut 
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adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah 

publikasi/laporan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender per Kabupaten yang terbit tepat waktu. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Maluku 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Maluku secara efektif dan efesien diperlukan strategi dan arah kebijakan 

sebagai rumusan perencanaan yang secara komprehensif dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana pemerintah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) Tahun ke depan mencapai tujuan 

pembangunan secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan juga dapat merupakan bagian dari 

mekanisme melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja lingkup birokrasi pemerintah 

Provinsi Maluku untuk mencapai pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan 

berkelanjutan. 

Strategi dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan 

capaian Visi dan Misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Penetapan 

strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu 

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Suatu strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran 

pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek 

efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. 

Terkait dengan penyusunan RPJMD Provinsi Maluku perencanaan pembangunan dipisahkan 

menjadi 2 (dua) yaitu; (1) Perencanaan Strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang 

menekankan pada pencapaian Visi, Misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu, 

perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang 

secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang dianggap strategis, 

dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan 

urusan pemerintah. 

Perencanaan strategis juga didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan 

operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing 

urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada 4 (empat) perspektif  yang digunakan 

dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yaitu; (1) Perspektif 

masyarakat/layanan; (2) Perspektif proses internasional; (3) Perspektif kelembagaan; dan (4) 
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Perspektif keuangan. Keempat perspektif ini menjadi dasar untuk penyusunan strategi pembangunan 

RPJMD Provinsi Maluku 2014 – 2019, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 

 

Misi 1 : 
Memantapkan masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman dan Damai 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. 
Menciptakan kualitas hubungan antar 
masyarakat Maluku yang lebih rukun, 
religius dan harmonis 

Meningkatnya kerukunan antar umat 
beragama dan antar suku, antar 
negeri/desa/ohoi (1). 

 Peningkatan rasa saling hormat 
menghormati intra dan antar pemeluk 
agama.  

 Penguatan kerja sama antar masyarakat 
dan pemerintah dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan tokoh  adat  

 Meningkatkan fungsi tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan tokoh adat.  
 
 

2. 
Meningkatkan kualitas hubungan 
antar masyarakat Maluku yang lebih 
aman dan  damai di seluruh Maluku. 

Terjaminnya suasana kehidupan 
masyarakat yang aman dan damai di 
seluruh Maluku (2) 

 Meningkatkan pemahaman masyarakat 
tentang hak dan kewajiban sebagai warga 
Negara. 

 Meningkatkan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 

 Penguatan lembaga keagamaan, 
pendidikan dan sosial 

 Perlindungan terhadap perempuan 
dan anak dari kekerasan dalam 
rumah tangga serta perdagangan 
perempuan dan anak 

 Memantapkan semangat kebangsaan dan 
bernegara dijiwai semangat siwalima. 

 Peningkatan pemahaman 
masyarakat tentang ideologi bangsa 
dan negara serta kearifan lokal 

3. 

Meningkatkan perwujudan ketaatan 
hukum dan jaminan kepastian hukum 
untuk Maluku yang lebih rukun, aman 
dan damai. 

Terwujudnya kepatuhan masyarakat 
terhadap hukum, norma  agama dan 
norma sosial (3) 

 Menata sistem hukum daerah  Menyediakan produk hukum daerah 
untuk mendukung penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

 Meningkatkan budaya taat hukum, taat 
aturan, agama dan norma sosial. 

 Penyelarasan peraturan daerah dan 
peningkatan sinergitas penanganan 
perkara dengan lembaga lainnya. 

Meningkatnya budaya lokal secara serasi 
sesuai momentum kemajuan zaman yang 
mendukung kerukunan, keamanan dan 
kedamaian (4) 

 Meningkatkan apresiasi masyarakat 
terhadap aspek kesejarahan, nilai–nilai 
tradisi, permuseuman dan kepurbakalaan 
bagi pengembangan budaya daerah. 

 Terwujudnya Maluku yang berbudaya 
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 Meningkatkan sumber daya manusia bidang seni dan budaya. 
 

 Peningkatan penghargaan dan 
pembinaan terhadap seniman, 
budayawan, komunitas seni, budaya 
dan pariwisata serta masyarakat. 

 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal yang mendukung kerukunan, keamanan dan kedamaian  Peningkatan kualitas dan kuantitas 
pusat gelar karya seni dan budaya di 
kabupaten/kota se-Maluku 

 
 

 

Misi 2 : 
Menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera 

Strategi Arah Kebijakan 

 Meningkatkan sistem inovasi teknologi dan manajerial berbasis komoditas unggulan  Peningkatan penelitian, 
pengembangan dan penerapan IPTEK 

 Meningkatkan kelembagaan riset yang mendukung sistem inovasi daerah.   Penguatan kelembagaan riset dan 
inovasi daerah. 

 Pengembangan komoditas pertanian sumber pangan 
 
 

 Peningkatan produksi produktivitas 
dan mutu komoditas pangan nabati 
strategi dan lokal 

 Peningkatan produksi, poduktivitas 
dan mutu komoditas hewani  

 Peningkatan produksi kehutanan  Pemantapan hutan dan pemanfaatan 
hutan potensi sumberdaya hutan. 

 Pengembangan komoditas petanian unggulan bernilai ekonomis untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor 
 

 Peningkatan produksi, produktivitas 
dan mutu tanaman perkebunan  

 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.  Peningkatan produksi  budidaya dan 
perikanan tangkap. 

 Pengawasan pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan 

 Pengembangan komoditas petanian unggulan bernilai ekonomis untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor 
 

 Peningkatan produksi, produktivitas 
dan mutu tanaman perkebunan  
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 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.  Peningkatan produksi budidaya dan 
perikanan tangkap. 

 Pengawasan pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan 

 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik potensi wisata.  Pengembangan pemasaran dan 
promosi serta destinasi pariwisata 

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan  koperasi dan UMKM.  Penguatan kelembagaan koperasi dan 
peningkatan daya saing SDM koperasi 
dan UMKM  

 Memperkuat pemberdayaan koperasi, UMKM dan lembaga keuangan Non Bank  Pengembangan produk dan 
pemasaran bagi koperasi dan UMKM 

 Pengembangan dan penguatan 
lembaga keuangan mikro 

 Meningkatkan daya saing industri daerah berbasis komoditas unggulan.  Pengembangan industri berbasis 
komoditas unggulan 

 Mengembangkan industri berbasis cluster dan kawasan  Peningkatan daya saing dan 
produktivitas industri 

 Memperbaiki sistem logistik daerah dan meningkatkan volume dan kapasitas ekspor daerah 
 

 Perencanaan dan pengembangan 
kawasan industri daerah 

 Peningkatan akses masyarakat ke pusat pemasaran.  Peningkatan sistem distribusi dan 
stabilitas harga yang efektif dan efisien 

 Penguatan pasar domestik dan akses 
pasar.  

 Pengembangan ekspor komoditas 
unggulan daerah 

 Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dan pangan lokal. 
 

 Peningkatan produksi , produktivitas 
dan mutu pangan strategis dan 
pangan lokal 

 Meningkatkan konsumsi pangan lokal dan menurunkan konsumsi beras  Peningkatan diversifikasi pangan lokal. 
 

Meningkatkan pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan  Peningkatan stabilitas harga dan 
pasokan pangan pokok  

 Meningkatkan kapasitas SDM  pendampingan dan penyuluh pertanian.  Peningkatan kapasitas SDM dan 
pendampingan penyuluh pertanian 

 Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Peningkatan pengelolaan PTSP 
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 Meningkatkan promosi unggulan daerah. 
 

 Peningkatan promosi dan fasilitasi 
investasi 

 Meningkatkan kemudahan berinvestasi. 
 

 Penciptaan iklim investasi yang 
berdaya saing dan penyederhanaan 
perizinan investasi. 

 Meningkatkan kerja sama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.  Peningkatan kerjasama investasi antar 
pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat 

 Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat.  Peningkatan usaha ekonomi produktif 
masyarakat.  

 Peningkatan upaya pemberdayaan, 
pengetahuan, keterampilan dan 
kemandirian perempuan 

 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan.  Peningkatan akses masyarakat 
terhadap permodalan 

 Meningkatkan penguatan SDM dan kelembagaan kelompok usaha masyarakat  Peningkatan kualitas SDM dan 
kelembagaan kelompok usaha  
masyarakat 

 Meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja  

 Meningkatkan akses terhadap informasi pasar kerja  
 

 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja  

 penyediaan sarana dan prasarana 
pelatihan tenaga kerja  

 peningkatan sarana pendukung 
informasi pasar kerja 
 

 Peningkatan pengawasan 
ketenagakerjaan 

 Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. 

 Peningkatan pendidikan usia dini di 
Maluku. 

 Peningkatan kualifikasi dan 
pemerataan tenaga pendidik dan 
kependidikan. 

 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang merata di 12 gugus pulau. 
 

 Peningkatan sarana dan kapasitas 
pendidikan dasar dan menengah di 12 
gugus pulau. 

 Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dengan biaya terjangkau. 
 

 Mewujudkan pendidikan dasar dan 
menengah murah dan bermutu. 

 Meningkatkan beasiswa kepada siswa yang berprestasi.  Penyediaan beasiswa pendidikan 
untuk siswa, pemuda dan atlit 
berprestasi. 
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 Menyelenggarakan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pustakawan.  Peningkatan kompetensi melalui 
pelatihan pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
 

 Peningkatan kualitas penyelenggaraan 
perpustakaan dan kearsipan. 

 Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya 
 

 Pendukungan pembangunan 
gelanggang olahraga, pusat gelar 
karya seni dan budaya di 
Kabupaten/Kota. 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi  Peningkatan pembinaan olahragawan. 

 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.  Peningkatan peran serta organisasi 
kepemudaan dalam pembangunan.  

 Peningkatan pembinaan karakter 
pemuda yang mandiri dan kreatif. 

 Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.  Penyediaan beasiswa berprestasi di 
PTN dan PTS di Maluku. 

 Meningkatkan kerjasama pembangunan lokal, regional, nasional.  Peningkatan kerja sama 
pembangunan antar Kabupaten/Kota 
regional Indonesia Timur dan nasional. 

 Meningkatkan kapasitas pusat-pusat pelayanan kesehatan pada 39 gugus pelayanan  Penguatan pelayanan kesehatan, 
pencegahan, pengendalian penyakit 
menular dan tidak menular, gangguan 
mental dan gizi masyarakat di  gugus 
pelayanan kesehatan. 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis secara merata di 39 gugus pelayanan kesehatan  Penguatan pembiayaan sumber daya 
kesehatan di 39 gugus pelayanan 
kesehatan. 

 Pemerataan tenaga kesehatan di 39 gugus pelayanan kesehatan 
 

 Penguatan manajemen sumber daya 
kesehatan. 

 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan  Pemantapan sistem informasi dan 
jaminan kesehatan. 

 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak.  Penguatan sarana prasarana 
kesehatan dan meningkatkan 
kesadaran gizi pada ibu hamil, bayi 
dan balita serta usia produktif.  Peningkatan pelayanan asupan gizi masyarakat. 
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 Peningkatan kuantitas cakupan peserta KB  Revitalisasi program keluarga 
berencana   

 Peningkatan pengetahuan alat reproduksi dan kontrasepsi bagi masyarakat   Penguatan kesadaran masyarakat 
tentang penggunaan alat reproduksi 
dan kontrasepsi. 

 Pengendalian angka pertumbuhan penduduk   Penatakelolaan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

 Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama, kemitraan serta penyehatan lingkungan  Penguatan pemberdayaan 
masyarakat, kerjasama dan kemitraan 
dalam penyehatan lingkungan. 

 Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat  Penguatan perilaku hidup bersih dan 
sehat sejak dini 

 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi lingkungan  Meningkatkan ketersediaan sarana 
dan prasarana sanitasi lingkungan, 
cakupan pelayanan limbah domestik, 
persampahan dan ketersediaan 
drainase serta pengembangan 
lingkungan permukiman sehat 

 Peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah infrastruktur dasar di 12 gugus pulau.  Meningkatkan ketersediaan 
infrastruktur dasar yang layak 

 Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi-potensi bencana.  Meningkatan kesadaran masyarakat 
tentang resiko bencana. 

 Mengantisipasi unsur-unsur yang berdampak pada perubahan iklim.  Peningkatan kapasitas untuk 
mengintegrasikan perubahan iklim ke 
dalam perencanaan sektor 

 Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung.  Pemantapan kawasan lindung 
danpeningkatan kualitas pengelolaan 
kawasan lindung hutan dan non hutan 

 Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup.  Peningkatan upaya rehabilitasi hutan,  
lahan, pesisir dan laut serta konservasi 
sumber daya alam dan 
keanekaragaman hayati. 

 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.  Peningkatan perencanaan, 
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pemanfaatan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah serta 
peningkatan kualitas penelitaan dan 
riset perencanaan pembangunan 
daerah 

 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan penatataan ruang berbasis kearifan lokal.   Perwujudan harmonisasi dalam 
perencanaan, penataan ruang, 
pemanfaatan, pengendalian 
pemanfaatan ruang berbasis kearifan 
lokal.  

 Meningkatkan Kapasitas SDM perencana didalam menyusun perencanaan tata ruang dan permukiman berbasis mitigasi bencana dan 
kearifan lokal. 

 
 

 Merencanakan pembangunan perumahan masyarakat di desa/negeri/ohoi sesuai kearifan lokal dan berbasis mitigasi bencana. 

 Merencanakan kawasan transmigrasi terpadu dan mandiri 

 Penguatan SDM aparatur perencana 
dalam perencanaan pembangunan 
dan perencanaan penataan ruang 
berbasis mitigasi bencana dan 
kearifan lokal. 

 Pengembangan perumahan 
masyarakat yang layak huni di 
desa/negeri/ohoi sesuai kearifan lokal 
dan berbasis mitigasi bencana.  

 Mengembangkan  
Permukiman transmigrasi yang 
terpadu, layak huni, layak usaha dan 
layak lingkungan  

 Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana energi di 12 gugus pulau.  Meningkatkan ketersediaan 
infrastruktur energi baru dan 
terbarukan yang merata di 12 gugus 
pulau 

 Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan di 12 gugus pulau.  Meningkatkan cakupan dan akses 
masyarakat terhadap energi baru dan 
terbarukan 

Misi 3 : 
Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang Adil dan Demokratis berbasis kepulauan secara Berkelanjutan 

Strategi Arah Kebijakan 

 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan transparan.  Penguatan kapasitas kelembagaan 
dan aparatur pemerintahan 
desa/negeri/ohoi 

 Peningkatan penataan organisasi 
perangkat daerah yang proporsional, 
penataan ketatalaksanaan, pelayanan 
administrasi peningkatan 
ketaatanaparatur dan transparansi 
penataan pengelolaan dan pelaporan 
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keuangan daerah mewujudkan opini 
WTP 2019. 

 Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.  Peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap perilaku 
aparatur berbasis kompetensi 

 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat.  Peningkatan ketersediaan sarana 
prasaranan pelayanan publik. 

 Tersedianya sarana prasarana penunjang didalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  Peningkatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana untuk mendukung 
kinerja aparatur pemerintah  

 Peningkatan kerjasama kemitraan 
strategi lintas provinsi, pusat dan 
kabupaten 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas 
pengelolaan kerjasama Maluku melalui 
aliansi strategis multi pihak dalam dan 
luar negeri 

 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat yang mendukung kualitas kehidupan berdemokrasi.  Peningkatan partisipasi masyarakat, 
kapasitas lembaga legislatif dan 
intensitas komunikasi antara 
pemerintah daeran dengan legislatif. 

 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kesadaran serta perilaku masyarakat didalam menjaga keutuhan NKRI.  Peningkatan pembinaan ketertiban 
umum, ketentraman masyarakat, 
satuan perlindungan masyarakat dan 
unsur rakyat terlatih lainnya untuk 
menjaga keutuhan NKRI 

 

 



 Review Renstra 2015-2019      32 

 

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah maka 

diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodesasi pemerintahan sebagai pedoman untuk 

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara 

bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu 

strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan kesesuaian waktu perencanaan. Kebijakan 

tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadii perhatian pada tahun berikutnya disamping 

kebijakan prioritas tahun berjalan. 

Prioritas kebijakan perencanaan pembangunan pada setiap tahapan  berbeda-beda, namun 

memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 

lima tahunan sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Penentuan prioritas kebijakan tersebut bukan 

berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, 

program kegiatan itu tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih yang berbeda di 

banding dengan yang diprioritaskan. kebijakan pembanguan dengan penekanan  strategis yang 

berbeda dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang  melaksanakan 

program pembangunan daerah untuk memenuhi program kewajiban penyelenggaraan semua urusan 

pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah 

pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat mewujudkan pencapaian WDP 

dan selanjutnya mencapai WTP.  

Untuk itu arah kebijakan pembangunan lima tahunan Provinsi Maluku periode 2014-2019 

adalah sebagai berikut: 

A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN Tahun 2010-2014 dan 

merupakan tahun pertama berlakunya RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014-2019, sehingga arah 

kebijakan pembangunan di tahun 2014 merupakan penjabaran dari pada RPJMN yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pembangunan daerah,  dan   Tahun 2014 juga  meletakan  dasar-dasar bagi fokus 

pembangunan periode RPJMD 2014-2019. Kebijakan pada tahun 2014 diarahkan kepada :  

a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 

1. Peningkatan pendidikan usia dini di Maluku. 

2. Peningkatan kualifikasi dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. 

3. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah di 12 gugus pulau. 

4. Mewujudkan pendidikan dasar dan menengah murah dan bermutu. 

5. Penyediaan beasiswa pendidikan untuk siswa, pemuda dan atlit berprestasi. 

6. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. 



 Review Renstra 2015-2019      33 

 

 

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesahatan  

1. Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular, gangguan mental dan gizi masyarakat pada pusat gugus pelayanan kesehatan. 

2. Penguatan pembiayaan sumber daya kesehatan di 39 gugus pelayanan kesehatan. 

3. Penguatan manajemen sumber daya kesehatan. 

4. Pemantapan sistem informasi dan jaminan kesehatan. 

5. Penguatan sarana prasarana kesehatan dan meningkatkan kesadaran gizi pada ibu hamil, bayi 

dan balita serta usia produktif. 

c. Peningkatan infrastruktur  

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak 

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan, cakupan pelayanan 

limbah domestik, persampahan dan ketersediaan drainase serta pengembangan lingkungan 

permukiman sehat. 

d. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha 

1. Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi 

2. Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing dan penyederhanaan perizinan investasi. 

3. Peningkatan kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

4. Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM 

5. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 

6. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan 

7. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien 

8. Penguatan pasar domestik dan akses pasar. 

9. Pengembangan ekspor komoditas unggulan daerah 

10. Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi 

11. Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing dan penyederhanaan perizinan investasi. 

12. Peningkatan kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

13. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat. 

14. Peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan 

15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha  masyarakat 

16. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien 

17. Penguatan pasar domestik dan akses pasar. 

18. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha  masyarakat. 
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e. Peningkatan ketahanan pangan  

1. Peningkatan Produksi produktivitas dan mutu komoditas pangan nabati strategi dan lokal 

2. Peningkatan produksi, poduktivitas dan mutu komoditas hewani 

3. Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 

4. Peningkatan produksi budidaya dan perikanan tangkap. 

5. Pengawasan bpengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 

6. Peningkatan produksi , produktivitas dan Mutu pangan strategis dan pangan lokal 

7. Peningkatan diversifikasi pangan lokal. 

8. Peningkatan stabilitas harga dan pasokan pangan pokok 

9. Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan penyuluh pertanian. 

f. Peningkatan reformasi  birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta 

kualitas perdamaian 

1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur 

pemerintah  

2. Peningkatan kerjasama kemitraan strategi lintas provinsi, pusat dan kabupaten 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kerjasama Maluku melalui aliansi strategis 

multi pihak dalam dan luar negeri 

4. Peningkatan partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi 

antara pemerintah daeran dengan legislatif. 

5. Peningkatan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, satuan perlindungan 

masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya untuk menjaga keutuhan NKRI. 

g. Penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan 

pengelolaan lingkungan hidup serta kawasan rawan bencana  

1. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 

serta peningkatan kualitas penelitaan dan riset perencanaan pembangunan daerah 

2. Perwujudan harmonisasi dalam perencanaan, penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian 

pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal. 

3. Penguatan SDM aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan 

penataan ruang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan yang merata di 12 gugus 

pulau 

5. Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap energi baru dan terbarukan 

6. Pemantapan dan pemanfaatan hutan potensi sumberdaya hutan. 
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h. Pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi  

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara serta kearifan lokal 

2. Terwujudnya Maluku yang berbudaya 

3. Peningkatan penghargaan dan pembinaan terhadap seniman, budayawan, komunitas seni, 

budaya dan pariwisata serta masyarakat. 

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya di kabupaten/kota se-

Maluku 

5. Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK 

6. Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah. 

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 

Pada Tahun 2015 secara politik anggota legislatif baru dan kabinet baru ditetapkan dimana 

program dan kegiatannya harus disesuaikan di daerah, olehnya itu kebijakan di daerah akan 

menyesuaikan dengan arahan dari kabinet baru tersebut sehingga arah kebijakan yang diprioritaskan 

merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yaitu : 

a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 

1. Pemberdayaan Masyarakat  

2. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan  

3. Peningkatan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan  penanggulangan kemiskinan  

4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 4 klaster program pro rakyat 

5. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak 

6. Perluasan akses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

7. Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja 

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan  Pendidikan 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, sarana serta prasarana pendidikan melalui : 

- Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik 

- Pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah  

- Pelayanan pendidikan nonformal paket A,B,C  

- Pelayanan pendidikan luar biasa  

- Pelayanan pendidikan lifeskill  

- Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan 2013 

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan  

2. Peningkatan infrastruktur olahraga  
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3. Peningkatan potensi dan peran pemuda serta pengembangan budaya olahraga & prestasi 

olahraga. 

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

1. Peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat  

- Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan 

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak  

- Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi  

- Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

2. Peningkatan status gizi masyarakat  

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan  

4. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular  

5. Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. 

d. Peningkatan Infrastruktur 

1. Peningkatan infrastruktur  transportasi, sumberdaya air dan kualitas lingkungan perumahan 

serta permukiman  

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana transportasi  

3. Koordinasi, sinkronisasi program pengembangan perumahan rakyat  

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas pelayanan listrik dan telekomunikasi  

5. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif. 

e. Peningkatan  Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha 

1. Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi  

2. Perbaikan iklim investasi dan Kerjasama pengembangan wilayah  

3. Peningkatan kualitas wirausaha muda  

4. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha  

5. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan 

berdaya saing  

6. Peningkatan industri pengolahan skala kecil menengah dan skala besar  

7. Peningkatan promosi dan pengembagan Pariwisata Daerah terutama wisata bahari  

8. Peningkatan infrastruktur pendukung penguatan perekonomian daerah.  

f. Peningkatan ketahanan pangan   

1.  Peningkatan produktivitas pangan strategis dan hortikultura  

2.  Peningkatan diversifikasi pangan lokal  

3.  Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 
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4.  Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan  

5.  Penguatan lembaga sistem kewaspadaan pangan dan gizi  

6.  Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan. 

g. Reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas 

perdamaian 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah  

- Meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance 

- Meningkatkan harmonisasi pembangungan antar tingkat pemerintahan dan pemangku 

kepentingan  

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, penelitian dan 

pengembangan daerah serta akuntabilitas pembangunan  

2. Peningkatan kesejahteraan PNS 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan 

masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan  

4. Pemantapan demokrasi, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat  

5. Peningkatan kerukunan intern antar umat beragama dan kearifan lokal  

6. Fasilitasi penegakan Hukum dan HAM. 

h. Penataan ruang dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar serta 

pengelolaan lingkungan hidup & kawasan rawan bencana 

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang  

2. Pengembangan kawasan tertinggal,terluar dan terdepan   

3. Peningkatan penanganan komunitas adat  terpencil  

4. Adaptasi perubahan iklim  

5. Pemanfaatan hasil hutan dan revitalisasi industri kehutanan. 

6. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  

7. Mitigasi dan penanggulangan bencana  

8. Pemindahan Ibukota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke dataran Makariki Kabupaten Maluku 

Tengah. 

i. Pengembangan Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi   

1. Pengembangan dan pemanfaatan nilai – nilai budaya lokal 

- Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal 

- Terfasilitasinya gelar karya serta kreativitas seni dan budaya lokal  

- Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah 

2. Pengembangan sistem inovasi daerah, melalui penataan jaringan IPTEK  
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3. Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK (P3IPTEK) di bidang ketahanan 

pangan, komoditas unggulan, energi baru dan terbarukan, obat-obatan, komunikasi dan 

informatika, ekonomi, serta sosial dan kemasyarakatan. 

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 

Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada 2 tahun 

sebelumnya dan belum mencapai output maupun outcomes sesuai dengan target yang ditetapkan 

maka akan diakselerasi pencapaian kinerjanya. Di samping itu juga akan dilakukan penyesuaian 

sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global yang 

berpengaruh terhadap kebijakan lokal. Di tahun 2016 perlu dilakukan review RPJMD paruh waktu guna 

melakukan penyesuaian dalam respon perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan 

pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 

utamanya akan diarahkan pada: 

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 

2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan 

serta kesehatan dan gizi masyarakat. 

3. Pengembangan pembangunan kapasitas infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar 

gugus. 

4. Pengembangan iklim Investasi dan pengembangan usaha. 

5. Pengembangan kawasan strategis dan perhatian terhadap kawasan rawan bencana. 

6. Pemanfaatan hasil hutan dan rehabilitasi hutan. 

7. Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan. 

8. Peningkatan ketahanan pangan. 

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 

Muatan RPJMD pada tahun 2017 akselerasi pembangunan diarahkan pada kebijakan–

kebijakan pembangunan yang target kinerja pembangunannya masih jauh dari pencapaian di tahun 

2016, guna mengejar target pencapaian kinerja tersebut pada periode RPJMD ini akan dilakukan 

prioritas-prioritas sebagai berikut; 

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan serta 

Kesehatan dan Gizi masyarakat. 

3. Peningkatan pembangunan kapasitas Infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar 

gugus. 

4. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha. 

5. Peningkatan pembangunan kawasan strategis dan perhatian kawasan rawan bencana. 
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6. Pemanfaatan dan rehabilitasi hutan. 

7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan. 

8. Peningkatan ketahanan pangan. 

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 

Pada tahun 2018 sebagai persiapan untuk akhir masa berlaku RPJMD 2014-2019, maka arah 

kebijakan pembangunan difokuskan untuk pemantapan program–program dan persiapan pemilihan 

Gubernur diawal tahun 2019 sehingga perlu ada penguatan pada kebijakan yang terkait dengan 

ketertiban dan demokrasi serta perbaikan terhadap target kinerja kebijakan yang belum dicapai pada 

tahun-tahun sebelumnya. Prioritas kebijkan pada tahun 2018 adalah : 

1. Penguatan dan pemeliharaan ketertiban, pengembangan kualitas demokrasi serta kapasitas 

birokrasi dan kelembagaan 

2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan 

serta kesehatan dan gizi masyarakat. 

3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus. 

4. Pemantapan kondisi iklim investasi dan pengembangan usaha 

5. Pengembangan kawasan strategis dan perhatian terhadap kawasan rawan bencana  

6. Pemanfaatan dan diversifikasi hasil hutan. 

7. Pemantapan kapasitas birokrasi dan kelembagaan 

8. Peningkatan ketahanan pangan 

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2014-2019 dan di tahun ini akan 

terselenggara pemilihan Gubernur, dengan demikian perlu adanya kebijakan terkait penguatan dan 

pemeliharaan ketertiban masyarakat untuk mencapai proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur 

maka program dan kegiatan difokuskan pada : 

1. Penguatan dan pemeliharaan ketertiban, pengembangan kualitas demokrasi serta kapasitas 

birokrasi dan kelembagaan. 

2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan 

serta Kesehatan dan Gizi masyarakat. 

3. Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus. 

4. Pemantapan kondisi Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha 

5. Pengembangan kawasan strategis perhatian kawasan rawan bencana 

6. Pemanfaatan dan diversifikasi hasil hutan. 

7. Pemantapan kapasitas birokrasi dan kelembagaan 

8. Peningkatan ketahanan pangan 
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3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPS 

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik  

Pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 di bidang statistik menitikberatkan pada 

peningkatan kualitas data statistik nasional. Tuntutan masyarakatterhadap ketersediaan data dan 

informasi statistik yang beragam dan berkualitas terus meningkat. Masyarakat senantiasa 

menginginkan ketersediaan data yang lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih 

berkualitas (better). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan 

informasi statistik yang berkualitas, dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja 

yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data 

dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) yang modern. Peningkatan tata laksana penyediaan data dan informasi terkait 

dengan pembangunan statistik ini bukan hanya difokuskan pada peningkatan teknis statistik semata, 

tetapi juga memperhatikan perbaikan pada proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut.  

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu 

pada arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan 

pembangunan statistik, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan 

pembangunan statistik di tahun 2015-2019. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan dan strategi BPS 

untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya di daerah Provinsi Maluku. 
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Tabel 5. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPS di Provinsi Maluku 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

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

T.1.  Peningkatan kualitas data statistik S.S.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 

 S.S.2. Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan sumber data (response 

engagement) 

1. Peningkatan response rate 1. Meningkatkan komunikasi dengan 

penyedia data; 

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. 

T.2.  Peningkatan pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik 

S.S.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 

  2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan 

akses terhadap data dan informasi statistik 

BPS 

1. Meningkatkan kualitas website BPS dan 

atau PST didukung oleh TIK dan 

infrastruktur yang memadai; 

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik 

dalam mendukung kualitas diseminasi 

data informasi 

  3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS 

secara akuntabel dalam mendukung 

pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS yang 

mendukung pelayanan prima hasil 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

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

kegiatan statistik dan dukungan 

operasional kegiatan statistik; 

2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan 

sarana dan prasarana BPS dalam rangka 

meningkatkan pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik. 

  4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional 

1. Meningkatkan kemudahan konsumen 

dalam membaca hasil data statistik 

T.3.  Peningkatan 

penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi 

yang akuntabel 

S.S.4. Meningkatnya kualitas manajemen 

sumber daya manusia BPS 

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan 

Sistem Manajemen SDM yang 

komperehensif dan terintegrasi berbasis 

kompetensi 

1. Mengoptimalkan pembangunan 

keseluruhan Sistem Manajemen SDM 

aparatur yang terintegrasi dan 

komprehensif; 

2. Mengoptimalkan pengembangan 

kompetensi SDM aparatur, termasuk 

meningkatkan kompetensi SDM dalam 

bidang teknis statistik, audit dan TI; 

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan 

insan statistik yang baru. 

 S.S.5. Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan 

sistem pengawasan aparatur dan 

akuntabilitas kinerja 

2. Penyelerasan kegiatan yang terkait 

dengan reformasi birokrasi BPS 

khususnya yang terkait dengan sistem 

pengawasan aparatur dan akuntabilitas 

kinerja 

1. Mengoptimalkan pengawasan anggaran 

dalam rangka meminimalkan 

penyimpangan penggunaan anggaran; 

2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

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

  3. Penguatan fungsi yang terkait dengan 

sistem pengelolaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan 

4. Penyelerasan kegiatan yang terkait 

dengan reformasi birokrasi BPS 

khususnya yang terkait dengan sistem 

pengelolaan anggaran dan pelaksanaan 

kegiatan 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran dan pelaksanaan 

kegiatan; 
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3.3.2 Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam renstra BPS 

Provinsi Maluku 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS Provinsi 

Maluku mempunyai satu program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Provinsi 

Maluku adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS 

Provinsi Maluku meliputi (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 

(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS. 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan 

memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Provinsi Maluku secara 

berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

pengkajian dan analisis, serta desiminasi data dan informasi statistik. 

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika 

didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL, dan Program PSPA. Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi 

dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan 

informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijakan dalam rencana anggaran program ini diarahkan 

untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan 

kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan SDM. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Provinsi Maluku, antara lain 

kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana 

transportasi untuk provinsi dan kabupaten.  

Prioritas kegiatan BPS Provinsi Maluku dilaksanakan dengan didasarkan kepada: 

a. UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik 

b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Daerah 

Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 

yang telah ditetapkan sebagai isu strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan 

prioritas Kementrian/Lembaga. 
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Tabel 6. Progam dan Kegiatan BPS Provinsi Maluku Tahun 2015-2019 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

T.1.   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 

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 Stat. 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Kesejahteraan Sosial 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Ketahanan Sosial 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan 

Perkebunan 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Peternakan, 

Perikanan dan 

Kehutanan 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Industri, 

Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, 

dan Konstruksi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Distribusi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Harga 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Keuangan, TI, dan 

Pariwisata 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Neraca Produksi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Neraca Pengeluaran 

 Pengembangan dan 

Analisis Statistik 

 SS.2.  Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan sumber 

data (response 

engagement) 

1. Peningkatan response 

rate 

1. Meningkatkan komunikasi 

dengan penyedia data 

Program PPIS Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Kesejahteraan Sosial 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Ketahanan Sosial 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Tanaman Pangan, 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

Hortikultura, dan 

Perkebunan 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Peternakan, 

Perikanan, dan 

Kehutanan 

 

      Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Industri, 

Pertambangan dan 

Penggalian, Energi 

dan Konstruksi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Distribusi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Harga 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Keuangan, TI, dan 

Pariwisata 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Neraca Produksi 

 Penyediaan dan 

Pengembangan Stat. 

Neraca Pengeluaran 

 Pengembangan dan 

Analisis Statistik 

   2. Meningkatkan sosialisasi 

kegiatan BPS 

Program 

DMPTTL 

Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPS 

Provinsi 

T.2.   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 

Program PPIS Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi 

 Pelayanan dan 

Pengembangan 

Diseminasi Informasi 

Statistik 

   3. Meningkatkan sosialisasi 

kegiatan statistik 

Program 

DMPTTL 

Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPS 

Provinsi 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

  2. Peningkatan 

kemudahan dan 

kecepatan akses 

terhadap data dan 

informasi statistik BPS 

1. Meningkatkan kualitas 

website BPS dan atau PST 

didukung oleh TIK dan 

infrastruktur yang memadai 

2. Mengoptimalkan sistem 

informasi statistik dalam 

mendukung kualitas 

diseminasi data informasi 

Program PPIS Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi 

 Pelayanan dan 

Pengembangan 

Diseminasi Informasi 

Statistik 

 Pengembangan 

Sistem Informasi 

Statistik 

  3. Pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

secara akuntabel 

dalam mendukung 

pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik 

1. Meningkatkan efektivitas 

pemenuhan sarana dan 

prasarana BPS yang 

mendukung pelayanan 

prima hasil kegiatan 

statistik dan dukungan 

operasional kegiatan 

statistik; 

2. Meningkatkan tingkat 

utilisasi penggunaan 

sarana dan prasarana BPS 

dalam rangka 

meningkatkan pelayanan 

prima hasil kegiatan 

Program PSPA Peningkatan Sarana  dan 

Prasana Aparatur 

Negara BPS Provinsi 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

statistik. 

  4. Peningkatan 

penggunaan data BPS 

dalam perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan 

nasional 

1. Meningkatkan kemudahan 

konsumen dalam membaca 

hasil data statistik 

Program  

PPIS 

Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi 

T.3.   Peningkatan 

birokrasi yang 

akuntabel 

SS.4.  Meningkatnya 

kualitas 

manajemen 

sumber daya 

manusia BPS 

1. Penguatan fungsi yang 

terkait dengan Sistem 

Manajemen SDM yang 

komperehensif dan 

terintegrasi berbasis 

kompetensi 

1. Mengoptimalkan 

pembangunan keseluruhan 

Sistem Manajemen SDM 

aparatur yang terintegrasi 

dan komprehensif 

Program 

DMPTTL 

 

  2. Mengoptimalkan 

pengembangan kompetensi 

SDM 

  

   3. Mengoptimalkan penyiapan 

kebutuhan insan statistik 

(tenaga statistisi dan 

pranata komputer) yang 

baru 

  

 SS.5.  Meningkatnya 

pengawasan dan 

1. Penguatan fungsi yang 

terkait dengan Sistem 

1. Mengoptimalkan 

pengawasan penggunaan 

  



 Review Renstra 2015-2019      52 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 

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

akuntabilitas 

kinerja aparatur 

BPS 

pengawasan aparatur 

dan akuntabilitas 

kinerja 

2. Penyelerasan kegiatan 

yang terkait dengan 

reformasi birokrasi 

BPS khususnya yang 

terkait dengan sistem 

pengawasan aparatur 

dan akuntabilitas 

kinerja 

anggaran dalam rangka 

meminimalkan 

penyimpangan penggunaan 

anggaran 

2. Meningkatan kualitas 

pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja 

aparatur BPS 

  3. Penguatan fungsi yang 

terkait dengan sistem 

pengelolaan anggaran 

dan pelaksanaan 

kegiatan 

4. Penyelerasan kegiatan 

yang terkait dengan 

reformasi birokrasi 

BPS khususnya yang 

terkait dengan sistem 

pengelolaan anggaran 

dan pelaksanaan 

kegiatan 

3. Meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penggunaan 

anggaran dan 
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Program 

DMPTTL 

Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPS 

Provinsi 

 Penyusunan, 

Pengembangan, dan 

Evaluasi Program dan 

Anggaran 

 Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Administrasi 

Keuangan 
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3.4 Kerangka Regulasi 

Secara umum, regulasi yang mengatur BPS terbagi menjadi dua kelompok yaitu regulasi yang 

mengatur mengenai penyelenggaraan statistik dan regulasi yang mengatur mengenai struktur 

organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik sekaligus menjadi payung 

hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik selama ini adalah UU No. 16 Tahun 1997 

tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 

Sedangkan regulasi yang mengatur struktur organisasi di lingkungan BPS utamanya adalah untuk 

mendukung penyelenggaraan statistik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut.  

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS sehingga tercapai 

tujuan dan sasaran strategisnya, BPS perlu melakukan peninjauan kembali kerangka regulasi yang 

terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan dalam 

kerangka regulasi tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi diarahkan 

untuk dapat memfasilitasi, mendorong dan atau mengatur perilaku masyarakat. Sejalan dengan 

RPJMN periode ketiga tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi dilakukan 

untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk 

mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia 

berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS diatur oleh sejumlah 

regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS tersebut antara lain sebagai berikut: 

(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. Sebagai suatu LPNK, BPS dipimpin 

oleh seorang Kepala yang dibantu Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama. 

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 
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f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 

Ilmu Statistik 

g. Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 

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

Organisasi dan Tata Kerja BPS 

i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS 

j. Peraturan Kepala BPS No. 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS 

No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPS 

k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.Pan/05/2004 tentang Persetujuan Perubahan 

Organisasi dan Tata Laksana BPS 

(2) Regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS 

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut: 

 Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik 

dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. 

 Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan 

khusus. 

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah 

sebagai berikut: 

 Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan 

khusus. 

 Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, 

instansi pemerintah, dan masyarakat. 

 Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik. 

 Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar. 

c. Peraturan Kepala BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh 

Pemerintah Daerah. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut: 

 Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral. 

Dari regulasi-regulasi tersebut, BPS memandang masih ada muatan dalam UU No. 16 Tahun 

1997 yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi yang perlu dilakukan dalam 

perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 
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 Pasal 30 

Pasal 30 dalam UU No. 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral 

di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan dengan BPS. Koordinasi 

dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei, yang berujung pada pemborosan 

penggunaan anggaran serta sumber daya. Akan tetapi, belum ada ketentuan secara eksplisit dalam 

pasal ini yang mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS jika ada instansi pemerintah yang tidak 

mengikuti kaidah yang telah diatur BPS dalam melakukan kegiatan statistik sektoral. 

 Pasal 27 

Pasal 27 dalam UU No. 16 Tahun 1997 ini telah mengatur tentang kewajiban responden untuk 

memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS. 

Selanjutnya pada pasal 38, mengatur terkait denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan 

pasal 27. Akan tetapi pada pelaksanaan lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat 

diterapkan. Partisipasi responden masih relatif rendah dalam aktivitas sensus dan survei BPS. Hal 

ini mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan dan pada gilirannya mengakibatkan 

rendahnya tingkat akurasi dari data statistik yang dihasilkan. Kurangnya sosialisasi mengenai UU ini 

merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pemahaman responden tentang aspek hukum dari 

kegiatan sensus. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan 

tindakan hukum apa yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. 

Di samping itu, terdapat juga sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait 

dengan hubungan kelembagaaan BPS dengan instansi lain yang merupakan dampak dari otonomi 

daerah dan desentralisasi. Meskipun dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2007 menjelaskan 

tentang peran BPS dalam pembangunan nasional, tetapi belum menjelaskan mengenai peran dari 

stakeholder lainnya seperti kementerian dan pemerintah daerah. 

Dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019, BPS pun menjabarkan langkah-langkah perbaikan 

yang dapat dilakukan BPS terkait kerangka regulasi statistik, yaitu sebagai berikut: 

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan; 

2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik; 

4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis; 

5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis; 

6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru; 

7. Melakukan uji publik terhadap RUU statistik; 

8. Penyempurnaan terhadap RUU statistik; 
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9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional. 

3.5 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) 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 dari K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.Kerangka kelembagaan memaparkan 

kebutuhan fungsi dan strukur 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 secara kuantitas maupun kualitas.  

Tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang berkualitas dan meningkatnya 

keterbandingan data secara internasionalserta didukung dengan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, mendorong BPS untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam rangka menyajikan 

data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu serta mengacu pada 

standar nasional dan internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, penataan 

organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dengan didukung sumber daya manusia 

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

Sebagai upaya BPS dalam melakukan transformasi statistik salah satunya dengan melalui 

suatu program yang disebut Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of 

Statistics (Statcap-CERDAS). Program tersebut memiliki 4 (empat) tujuan yang terkait dalam rangka 

pencapaian Visi BPS yaitu antara lain  meningkatkan kualitas data, membangun arsitektur TIK yang 

mendukung tercapaiannya Visi BPS, meningkatkan kualitas SDM melalui penataan sistem manajemen 

SDM yang lebih baik dan berbasis kompetensi, serta pengelolaan kelembagaan untuk mendukung 

lancarnya program Statcap-CERDAS mencapai BPS masa depan. 

BPS perlu berupaya dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan 

meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi statistik. Peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, tetapi 

juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data yang berkualitas. Seluruh unit kerja 

BPS hingga instansi vertikal di daerah harus turut terlibat dan mendukung upaya BPS tersebut. 

3.4.1 Kebutuhan Meningkatkan Ketata-laksanaan 
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Dalam rangka meningkatkan ketatalaksanaan organisasi, BPS telah menyusun rencana 

strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktur 2015-2018. Rencana strategis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (Statistical Business Framework 

and Architecture - SBFA) yang akan dilaksanakan di tahun 2015. Program ini merujuk 

pada bentuk model proses umum statistik atau Generic Statistical Business Process Model 

(GSBPM). Prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang 

dilakukan BPS adalah kebutuhan untuk memproduksi Neraca Nasional. Selain itu, dalam 

SBFA ini juga tertuang semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan, kerangka 

infrastruktur statistik, manajemen data dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang 

terintegrasi, kebutuhan akan penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan proses 

bisnis yang terjadi serta kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan bisnis 

tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang ditetapkan.  

2) Mendefinisikan, membenahi, membangun, dan mengimplementasikan infrastruktur statistik 

yang akan dilakukan pada tahun 2015-2016. Setelah SBFA ditetapkan, masih dibutuhkan 

beberapa persyaratan untuk membangun infrastruktur BPS yang mendukung penerapan 

SBFA secara efektif. Persyaratan yang dibuat harus mempertimbangkan: 

a) Existing infrastructure 

Area yang menjadi sasaran pembenahan adalah pengelolaan dan penggunaan 

statistical standards, area methodology, questionnaire design, geospatial system, 

hubungan  BPS dengan pengguna data, komunikasi dengan responden guna 

meningkatkan response rate terhadap survei yang dilakukan, statistical quality 

assurance, dan central business register. 

b) New statistical infrastructure 

Pengelolaan tenaga lapangan yang ada di BPS Daerah agar terintegrasi dan efisien, 

merancang kembali manajemen data, membangun environment yang sesuai dengan 

SBFA dalam mengelola berbagai tahapan dalam survei. 

3) Dengan ditetapkannya SBFA dan infrastruktur yang sesuai dengan arsitektur tersebut, 

BPS perlu merancang atau mendesain ulang bisnis proses serta 

mengimplementasikannya. Fokus dari kegiatan pembenahan ini pada beberapa produk lini 

BPS yaitu Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Hortikultura dan Perkebunan, 

Statistik Harga Produsen, Statistik Ekspor-Impor, Susenas dan Sakernas, Neraca 

Nasional, Diseminasi dan Metodologi.  
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a) National Accounts(Neraca Nasional) 

Penyusunan neraca nasional yang saat ini sudah mulai menerapkan Statistics National 

Accounts (SNA) 2008, membutuhkan suatu sistem pengolahan yang terintegrasi 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh subject matter. Persyaratan yang 

dibutuhkan dalam pembuatan sistem pengolahan tersebut harus mengacu pada SBFA 

dan dalam infrastruktur yang baru dibangun. Persyaratan yang dibuat harus dapat 

memfasilitasi manajemen kompilasi yang berbasis time series dan menyediakan output 

yang juga berbasis time series dengan selected adjusted analysis. 

b) Selected statistical collections/compilations 

Dengan mengacu pada SBFA dan infrastruktur statistik, dilakukan reviu dan Business 

Process Re-engineering (BPR) pada produk lini sedemikian sehingga dapat beroperasi 

penuh pada environment yang baru. Selain itu juga memastikan bahwa hasilnya dapat 

membangun sistem-sistem baru dan diimplementasikan. Rancangan yang dibuat 

harus mempertimbangkan metode dan teknologi baru dalam proses pengumpulan data 

dan pengolahan serta mengadopsi standar statistik dan rekomendasi internasional. 

4) BPS perlu memastikan linkage dengan komponen TIK, SDM, dan penyelarasan organisasi. 

Kegiatan pembenahan ini akan dilakukan pada tahun 2015-2018. Perlu dipastikan bahwa 

ICT design and strategy selaras dengan SBFA. Kemudian perlu dilakukan perubahan 

budaya, pengembangan training dan perencanaan SDM yang lebih baik lagi sehingga 

perubahan bisnis dan sitem berlangsung dengan baik. selain itu, BPS perlu memastikan 

input tentang identifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan 

dalam bidang statistik, serta memastikan bahwa perlunya penyesusaian orgainisai agar 

dapat menjamin transformasi statistik ini berjalan sesuai yang telah ditetapkan. 

3.4.2 Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di semua aspek kegiatan statistik menjadi salah satu 

yang dapat mendorong peningkatan kualitas data statistik. Oleh karena itu BPS memandang 

perlu untuk melakukan pengembangan pada platform ICM dan Sistem Manajemen Informasi 

Statistik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2018. Aktivitas ini terbagi ke dalam 

2 (dua) kelompok besar yaitu menyusun rancangan dan strategi TI (Information Technology 

Design and Strategy) serta pengembangan sistem infrastruktur dan aplikasi statistik (Statistical 

Infrastructure System and Application Development). 

1) IT Design and Strategy 
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Kegiatan penyusunan rancangan strategi TI dilakukan untuk meningkatkan proses tata 

kelola dan manajemen TI. Tahapan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a) Penyusunan strategi TI untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang BPS sesuai 

dengan Visi, Misi, dan roadmap TI BPS. 

b) Tata kelola dan tata laksana TI (IT management and Governance) guna menentukan 

kerangka kerja hak keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan TI di BPS serta 

untuk membantu BPS dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan terkait 

TI. 

c) Pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang sejalan dengan SBFA, ditetapkan 

dalam pengembangan ketatalaksanaan BPS di masa depan. EA ini dibangun agar 

dapat menerjemahkan strategi bisnis BPS ke solusi TI dengan biaya yang efisien dan 

terancang dengan baik berdasarkan analisis kondisi BPS saat ini. Selain itu, dalam 

EA juga akan tergambar rancangan kondisi BPS di masa yang akan datang. 

d) Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Operasi Standar TI yang mendukung 

pengembangan aplikasi statistik. 

2) Statistical infrastruture System and Application Development 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun/mengembangkan sistem infrastruktur 

statistik dan sistem aplikasi statistik yang sejalan dengan SBFA dan mendukung 

perubahan proses bisnis yang terjadi. Sistem dan aplikasi yang dibangun antara lain: 

a) Standard and classification system; 

b) Frame Management System; 

c) Questionnaire Design Tool; 

d) Geospatial System; 

e) Statistical Analysis System; 

f) Quality Assurance Monitoring System; 

g) CBR System; 

h) Field Force Management System; 

i) Data & Metadata Management System; 

j) Survei Database and Input Data Warehouse; 

k) Dissemination Data Warehouse; dan 

l) Statistical Production & Dissemination Systems. 

 



 Review Renstra 2015-2019      60 

 

3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi 

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir perubahan 

dinamika, baik internal maupun eksternal, melalui penguatan kelembagaan. Struktur organisasi 

BPS yang gemuk, tidak efektif dan efisien menjadi salah satu pertimbangan bagi BPS dalam 

penguatan kelembagaan. Selain itu, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk 

statistik, jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang 

kegiatan statistik juga menjadi pertimbangan BPS perlu melakukan penguatan kelembagaan. 

Tujuan dari dilakukannya penguatan kelembagaan yang akan dilakukan dalam periode 2015-

2019 adalah sebagai berikut: 

1) Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses bisnis 

mengacu pada SBFA dan EA; 

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

Nasional (SSN); dan 

3) Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik 

nasional. 

Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan lingkungan 

kerja ke depan. 

1) Desain Organisasi 

Pada tahapan awal, akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini. Evaluasi 

terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap kerangka tata 

kelola institusi dan tata kelola struktur organisasi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi 

landasan pengembangan Model Organisasi yang berdasarkan SBFA dan EA untuk 

menentukan kerangka struktur organisasi BPS. 

2) Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan 

Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah dari silo 

oriented menjadi functional oriented menyebabkan BPS harus melakukan penyesuaian 

organisasi. perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien apabila 

diserta dengan penguatan hukum dan perundang-undangan yang menjadi payung hukum 

dari perubahan ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

a) Melakukan Amandemen UU No. 16 Tahun 1997; 
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b) Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis BPS di masa 

depan; 

c) Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN; dan 

d) Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan regulasi statistik 

kepada stakeholder dan responden BPS. 

3.4.4 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan sistem dan 

aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS 

juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini antara lain: 

1) Arah strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung manajemen 

SDM yang kuat di BPS; 

2) Terbatasnya tools dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen SDM; 

3) Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian internal BPS (Pusat, 

Pusdiklat, STIS) dan institusi lain (BKN, Menpan, dll); 

4) Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS, STIS, dan Pusdiklat; 

dan 

5) Adanya gap kompetensi antara SDM BPS Pusat dengan di daerah. 

Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam aktivitas 

Statcap CERDAS, antara lain: 

1) Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (driver) transformasi; 

2) Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan proses bisnis 

BPS; 

3) Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik; 

dan 

4) Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM). 

Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah: 

1) Perencanaan dan Peningkatan SDM 

Berbagai reviu dan analisis dilakukan antara lain reviu fungsi dan peran Biro Kepegawaian, 

reviu Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang digunakan saat ini, analisis jabatan, 

analisis beban kerja dan evaluasi jabatan termasuk rumpun jabatan (job family), 
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pengembangan job grading dan kompetensi serta melakukan perencanaan pegawai 

berdasarkan struktur organisasi yang baru. 

2) Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM 

Pada kegiatan ini difokuskan pada (i) rekruitmen, seleksi, dan assessment; (ii) manajemen 

kinerja; dan (iii) manajemen karir. 

3) Peningkatan pengembangan SDM 

Pengembangan SDM dimulai dari pendidikan para calon pegawai di STIS sampai dengan 

peningkatan kompetensi melalui training yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Aktivitas 

yang dilakukan antara lain: 

a) Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum di STIS; 

b) Melakukan review terhadap pelatihan yang telah dilakukan; 

c) Mengembangkan kurikulum dan katalog diklat; 

d) Melakukan analisis kebutuhan diklat; 

e) Membuat perencanaan pengembangan pegawai; 

f) Mengembangkan metode dan alat evaluasi pengembangan pegawai; 

g) Mengembangkan material dan sistem e-Training; dan 

h) Memonitor implementasi pengembangan SDM. 

Meskipun perbaikan terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan dilakukan oleh BPS Pusat, 

seluruh bagian dari BPS turut mendukung dengan partisipasi aktif maupun pasif, termasuk instansi 

vertikal BPS di daerah, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1 Target Kinerja 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkanyang biasa disebut indikator kinerja. Kriteria keberhasilan atau 

indikator kinerja suatu organisasiperlu ditentukan target tertentu sebagai tolok ukur yang digunakan 

dalam pengukuran kinerja suatu organisasi. Tanpa adanya target, kinerja suatu organisasi tidak 

mungkin diketahui. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 bahwa 

target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator 

kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 diukur dengan berbagai 

indikator kinerja. BPS telah menentukan indikator kinerja untuk masing-masing unit kerja hingga 

instansi vertikal di daerah, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi Maluku kemudian 

menentukan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dengan 

menyesuaikan kondisi kebutuhan di daerah. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target dari 

setiap indikator kinerja BPS Provinsi Maluku, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja 

program maupun indikator kinerja kegiatan.  

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra BPS Provinsi Maluku Tahun 2015-2019 

merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi 

Maluku dalam kurun waktu tersebut. Berikut ini adalah indikator kinerja sasaran strategis yang 

selanjutnya disebut IKSS BPS Provinsi Maluku beserta target kinerjanya untuk periode 2015-2019. 
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Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Provinsi Maluku 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

TARGET 

KINERJA 

(2019) 

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

T.1.  Peningkatan kualitas data 

statistik  

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS  

SS.1.   Meningkatnya kepercayaan 

pengguna terhadap kualitas data 

BPS 

IKSS.1.1.  Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas 

data statistik 
87% 

 IKSS.1.2.  Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan 

informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 
87% 

  IKSS.1.3.  Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 100% 

  IKSS.1.4.  Jumlah Release Data yang tepat waktu 36 

  IKSS.1.5.  Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 28 

  IKSS.1.6.  Jumlah publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu 
2 

  

 SS.2.   Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan sumber data (respondent 

engagement) 

IKSS.2.1.  Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan rumah tangga 
98,75% 

 IKSS.2.2.  Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan usaha 
98,00% 

  IKSS.2.3.  Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 

dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 
98,68% 

T.2.  Peningkatan pelayanan prima 

hasil kegiatan statistik 
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS  
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

TARGET 

KINERJA 

(2019) 

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

 SS.3.   Meningkatnya kualitas hubungan 

dengan pengguna data (user 

engagement) 

IKSS.3.1.  Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data 

BPS 
85% 

 IKSS 3.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS 
dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 

78% 

  IKSS 3.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan 
informasi statistik melalui website 

10.000 

IKSS.3.4.  Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 85% 

IKSS.3.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap 

pemenuhan sarana dan prasarana BPS 
93% 

T.3.  Peningkatan birokrasi yang 

akuntabel 

 

 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat  

SS.4.   Meningkatnya kualitas 

manajemen sumber daya 

manusia BPS 

IKSS.4.1.  Persentase pegawai yang menduduki Jabatan fungsional 

tertentu 
7,81% 

IKSS.4.2.  Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma 

IV atau Strata I 
34,37% 

 SS.5.   Meningkatnya pengawasan dan 

akuntabilitas kinerja aparaturBPS 

IKSS.5.1.  Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 
72 
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4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Provinsi 

Maluku akan menjalankan program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS) untuk kegiatan PPIS BPS Provinsi yang merupakan dekosentrasi dari kegiatan teknis 

unit Eselon II BPS Pusat. Untuk dapat melaksanakan program teknis BPS dengan optimal, didukung 

dengan pelaksanaan program generik. BPS Provinsi Maluku melaksanakan dua dari tiga program 

generik BPS yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), masing-masing untuk kegiatan 

DMPTTL BPS Provinsi dan PSPA BPS Provinsi. 

Selain indikator kinerja untuk sasaran strategis, BPS juga menentukan indikator kinerja untuk 

program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019. Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas RI 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2015-2019, indikator kinerja program adalah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan 

adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Maluku untuk periode 

2015-2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan BPS Pusat serta disesuaikan dengan 

kondisi di daerah. 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, kerangka 

pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai rencana strategis yang 

meliputi sumber pendanaan dari APBN (pemerintah) maupun dari luar APBN (Non-APBN). Kerangka 

pendanaan ini merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 

Penerapan KPJM ini menuntut pemerintah untuk menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka 

menengah, dalam hal ini adalah 5 (lima) tahunan, agar dapat diperhitungkan implikasi biaya yang akan 

menjadi beban pada APBN tahun anggaran berikutnya. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan 

untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Maluku untuk periode 

2015-2019 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 8. Matriks Pendanaan BPS Provinsi Maluku 2015-2019 

 

Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 

Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi statistik (PPIS) 

 

1. Indeks tendensi bisnis dan indeks 

tendensi konsumen 

1 Penyusunan Statistik Daerah 

2 Peningkatan pelayanan metadata 

kegiatan statistik dasar sektoral 

dan khusus 

3 Survei kepuasan konsumen 

4 Penyusunan komponen 

pengeluaran triwulanan dan 

tahunan 

1. Penyusunan neraca rumah tangga 

dan institusi nirlaba 

 

36.455 

 

89.720 

458.660 

 

 

78.347 

24.893 

 

 

900.000 

 

41.923 

 

95.188 

464.128 

 

 

83.815 

30.361 

 

 

6.368 

 

43.746 

 

97.011 

465.951 

 

 

85.638 

32.184 

 

 

8.191 

 

45.568 

 

98.833 

467.773 

 

 

87.460 

34.006 

 

 

10.013 

 

47.391 

 

100.656 

469.596 

 

 

89.283 

35.829 

 

 

11.836 
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Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

2. PDB triwulanan menurut sektor dan 

penggunaan 

3. Penyusunan matriks PMTB institusi 

pemerintah dan non pemerintah 

4. Konsolidasi PDRB triwulanan dan 

tahunan menurut pengeluaran 

5. Penyusunan nilai tambah lapangan 

usaha jasa triwulanan 

6. Penyusunan PDRB tahunan dan 

triwulanan menurut lapangan 

lapangan usaha tahun dasar 2010 

7. Penyusunan matriks suplly regional 

2013 

 

 

 

 

 

17.050 

 

11.035 

 

163.325 

 

39.550 

 

224.252 

 

 

2.775 

 

22.518 

 

16.503 

 

168.793 

 

45.018 

 

229.720 

 

 

8.243 

 

24.341 

 

18.326 

 

170.616 

 

46.841 

 

231.543 

 

 

10.066 

 

26.163 

 

20.148 

 

172.438 

 

48.663 

 

233.365 

 

 

11.888 

 

27.986 

 

21.971 

 

174.261 

 

50.486 

 

235.188 

 

 

13.711 
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Program Kegiatan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

8. Pemutakhiran sistem dan program 

MFD dan MBS berbasis WEB 

tahun 2015 

9. Updating peta desa dan blok sensus 

10. Survei triwulanan kegiatan 

usaha terintegrasi 

11. Survei pola distribusi 

perdagangan beberapa komoditi 

12. Survei waktu tunggu di 

pelabuhan 

13. Survei angkutan penumpang 

dan barang di terminal dan 

jembatan timbang 

14. Kompilasi data transportasi 

 

2.266 

 

 

22.554 

31.469 

 

32.611 

 

18.750 

 

1.400 

 

 

18.476 

 

 

7.734 

 

 

28.022 

36.937 

 

38.079 

 

24.218 

 

6.868 

 

 

23.944 

 

 

9.557 

 

 

29.845 

38.760 

 

39.902 

 

26.041 

 

8.691 

 

 

25.767 

 

 

11.379 

 

 

31.667 

40.582 

 

41.724 

 

27.863 

 

10.513 

 

 

27.589 

 

 

13.202 

 

 

33.490 

42.405 

 

43.547 

 

29.686 

 

12.336 

 

 

29.412 
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Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

15. Survei statistik harga produsen 

16. Pengadaan data IKK 2015 

dalam rangka kebijakan dana 

perimbangan 2016 

17. Survei harga perdagangan 

besar 

18. Survei harga konsumen dan 

survei volume penjualan eceran 

beras 

19. Survei harga pedesaan 

20. Penyusunan diagram timbang 

nilai tukar petani 18 kabupaten 2015 

21. Survei industri besar sedang 

bulanan 

22. Survei industri besar sedang 

tahunan 

 

29.408 

74.772 

 

 

126.966 

 

199.451 

 

 

89.571 

23.719 

 

20.694 

 

43.634 

 

 

34.876 

80.240 

 

 

132.434 

 

204.919 

 

 

95.039 

29.187 

 

26.162 

 

49.102 

 

36.699 

82.063 

 

 

134.257 

 

206.742 

 

 

96.862 

31.010 

 

27.985 

 

50.925 

 

38.521 

83.885 

 

 

136.079 

 

208.564 

 

 

98.684 

32.832 

 

29.807 

 

52.747 

 

40.344 

85.708 

 

 

137.902 

 

210.387 

 

 

100.507 

34.655 

 

31.630 

 

54.570 
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Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

23. Survei industri mikro dan kecil 

tahunan 

24. Survei industri mikro dan kecil 

triwulanan 

25. Survei pertambangan, energi, 

penggalian, captive power dan 

updating direktori 

26. Survei konstruksi 

27. Survei angkatan kerja nasional 

semesteran 

28. Survei angkatan kerja nasional 

tahunan 

29. Survei struktur upah 

30. Survei upah 

31. Survei sosial ekonomi nasional 

kor dan konsumsi tahun 2015 

 

133.512 

 

203.824 

 

62.064 

 

 

44.211 

337.819 

 

316.094 

 

9.885 

13.731 

238.016 

 

138.980 

 

209.292 

 

67.532 

 

 

49.679 

343.287 

 

321.562 

 

15.353 

19.199 

243.482 

 

140.803 

 

211.115 

 

69.355 

 

 

51.502 

345.110 

 

323.385 

 

17.176 

21.022 

245.305 

 

142.625 

 

212.937 

 

71.177 

 

 

53.324 

346.932 

 

325.207 

 

18.998 

22.844 

247.127 

 

144.448 

 

214.760 

 

73.000 

 

 

55.147 

348755 

 

327.030 

 

20.821 

24.667 

248.950 
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Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

32. Susenas panel tahun 2015 

33. Survei sosial ekonomi nasional 

konsumsi dan msbp tahun 2015 

34. Penyusunan statistik 

lingkungan hidup 

35. Penyusunan statistik politik 

dan keamanan 

36. Survei perilaku anti korupsi 

2015 

37. Survei nilai kebangsaan 2015 

38. Statistik lembaga keuangan 

39. Survei statistik badan usaha 

dan pasar modal 

40. Survei statistik keuangan 

pemerintah daerah 

 

 

 

 

28.206 

574.994 

 

5.650 

 

4.320 

 

19.010 

 

14.116 

10.680 

6.302 

 

79.022 

 

 

 

 

 

33.674 

580.462 

 

11.118 

 

9.788 

 

24.478 

 

19.584 

16.148 

11.770 

 

84.490 

 

35.497 

582.285 

 

12.941 

 

11.611 

 

26.301 

 

21.407 

17.971 

13.593 

 

86.313 

 

37.319 

584.107 

 

14.763 

 

13.433 

 

28.123 

 

23.229 

19.793 

15.415 

 

88.135 

 

39.142 

585.930 

 

16.586 

 

15.256 

 

29.946 

 

25.052 

21.616 

17.238 

 

9.958 
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Program Kegiatan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

41. Survei penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi 

1. Survei perusahan informasi dan 

komunikasi 

2. Survei bidang jasa pariwisata 

3. Survei konsumsi bahan pokok 

4. Survei perusahan peternakan dan 

RPH/TPH 

5. Survei perusahan perikanan, 

TPI/PPI/PP 

6. Survei perusahan kehutanan 

 

 

3.171 

 

 

2.256 

 

26.156 

201.116 

23.329 

 

28.821 

 

19.818 

 

 

8.639 

 

 

7.724 

 

31.624 

206.584 

28.797 

 

34.289 

 

25.286 

 

10.462 

 

 

9.547 

 

33.447 

208.407 

30.620 

 

36.112 

 

27.109 

 

12.284 

 

 

11.369 

 

35.269 

210.229 

32.442 

 

37.934 

 

28.931 

 

14.107 

 

 

13.192 

 

37.092 

212.052 

34.265 

 

39.757 

 

30.754 
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Program 

 

Kegiatan 

 

Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  

7. Survei pertanian tanaman pangan 

dan ubinan 

8. Survei hortikultura dan indikator 

pertanian 

9. Survei perusahan perkebunan 

10. Pelaksanaan supas 2015 

11. Pengolahan supas 2015 

12. Pendataan komoditas strategis 

13. Analisa hasil ST2013 

14. Penggambaran peta bermuatan 

kegiatan ekonomi 

15. Pembentukan master frame 

sensus ekonomi 2016 

16. Persiapan publisitas SE2016 

17. Pemutakhiran Basis data 

terpadu 2015 

 

 

 

 

197.015 

 

64.352 

 

19.121 

1.382.979 

187.444 

70.200 

63.860 

113.759 

 

41.406 

 

60.120 

1.745.231 

 

202.483 

 

69.820 

 

24.589 

- 

- 

75.668 

69.328 

119.227 

 

46.874 

 

65.588 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.306 

 

71.643 

 

26.412 

- 

- 

77.491 

71.151 

121.050 

 

48.697 

 

67.411 

- 

 

206.128 

 

73.465 

 

28.234 

- 

- 

79.313 

72.973 

122.872 

 

50.519 

 

69.233 

- 

 

 

 

 

207.951 

 

75.288 

 

30.057 

- 

- 

81.136 

74.796 

124.695 

 

52.342 

 

71.056 

- 
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Program Kegiatan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 

Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya 

BPS (DMPTTL) 

 

1. Pembayaran Gaji dan Tujangan 

 

2. Penyelenggaraan Operasional dan 

Pemeliharaan Perkantoran 

 

5.622.221 

 

2.077.087 

 

7.308.887 

 

1.686.666 

 

2.248.888 

 

4.325.975 

 

2.811.110 

 

4.888.197 

 

3.373.332 

 

5.450.419 

 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur BPS (PSPA) 

 

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur BPS  

 

196.500 

 

1.500.000 

 

900.000 

 

1.300.000 

 

1.000.000 



 Review Renstra 2015-2019      77 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 

Renstra BPS Provinsi Maluku periode 2015-2019 disusun dengan mengikuti arah 

kebijakan pembangunan daerah RPJMD 2015-2019 yang membutuhkan ketersediaan data 

statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi 

pembangunan daerah. Produk dari BPS Provinsi Maluku tersebut dihasilkan oleh suatu proses 

dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, Pengembangan Renstra BPS Provinsi 

Maluku tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari tujuan BPS Provinsi 

Maluku, yakni: 

1. Peningkatan kualitas data statistik 

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelayanan birokrasi yang akuntabel 

Dalam Renstra BPS Provinsi Maluku 2015-2019, setiap tujuan strategis memiliki 

sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan 

kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian 

indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh 

oleh BPS Provinsi Maluku melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam 

program Statcap Cerdas yang sudah dicanangkan dari BPS RI sampai BPS Kabupaten/Kota. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Provinsi Maluku 2015-

2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku. 

Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Provinsi 

Maluku merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik 

BPS Provinsi Maluku menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk 

melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana 

yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni Profesional, berintegritas, dan 

amanah. Dengan modal ini, BPS Provinsi Maluku optimis bahwa seluruh target kinerja 

sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Provinsi Maluku 2015-2019 ini dapat diraih dan 

akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMD 

ketiga periode 2015-2019 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat 

dan berkatnya untuk memandu bakti BPS Provinsi Maluku kepada Nusa dan Bangsa.
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Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Maluku 

PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik 8.465.856 8.627.588 9.649.146 8.871.049 8.990.353  

Satuan Kerja : BPS Provinsi Maluku 8.465.856 8.627.588 9.649.146 8.871.049 8.990.353  

SS.1.   Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

BPS 

          

1. Bidang 

Statistik 

Sosial 

2. Bidang 

Statistik 

Produksi 

3. Bidang 

Statistik 

Distribus

i 

4. Bidang 

Neraca 

Wilayah 

dan 

Analisis 

Statistik 

5. Bidang 

1.1. Persentase 

konsumen yang 

merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

75 85 86 86 87      

1.2. Persentase 

konsumen yang 

selalu menjadikan 

data dan informasi 

statistik BPS 

sebagai rujukan 

utama 

75 85 86 86 87      

1.3. Persentase 100 100 100 100 100      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

Integrasi 

Pengola

han dan 

Disemin

asi Data 

(IPDS) 

1.4. Jumlah Release 

Data yang tepat 

waktu 

43 38 34 34 36      

1.5. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

yang terbit tepat 

waktu 

26 28 28 28 28      

1.6. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

sensus yang terbit 

tepat waktu 

10 2 0 0 2      

SS.2.   Meningkatnya  kualitas 

hubungan dengan 

sumber data 

(respondent 

engagement) 

          

 

a. Persentase 

pemasukan 
97,15 98,63 98,68 98,72 98,75      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

b. Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan usaha 

95,76 97,84 97,93 97,97 98,00      

 

c. Persentase 

pemasukan 

dokumen 

(response rate) 

survei dengan 

pendekatan non 

rumah tangga non 

usaha 

83,54 98,57 98,60 98,64 98,68      

 

SS.3.   Meningkatnya  kualitas 

hubungan dengan 
          

1. Bidang 

IPDS 
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

pengguna data (user 

engagement) 

2. Bagian 

Tata 

Usaha 
1.1. Persentase 

konsumen yang 

puas terhadap 

pelayanan data 

BPS 

75 82 83 84 85      

1.2. Persentase konsumen 

yang menggunakan 

data BPS dalam 

perencanaan dan 

evaluasi 

pembangunan 

nasional 

- 72% 74% 76% 78%      

1.3. Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website BPS 

1.100 10.000 10.000 10.000 10.000      

1.4. Persentase konsumen 75 82 83 84 85      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

yang puas terhadap 

akses data BPS 

1.5. Persentase pengguna 

layanan yang merasa 

puas terhadap 

pemenuhan sarana 

dan prasarana BPS 

75 90 91 92 93      

 

SS.4.   Meningkatnya  kualitas 

manajemen sumber 

daya manusia BPS 

          

Bagian Tata 

Usaha 

4.1. Persentase 

pegawai yang 

menduduki jabatan 

fungsional tertentu 

n.a 7,81 7,81 7,81 7,81      

4.2. Persentase 

pegawai yang 

berpendidikan 

minimal Diploma IV 

atau Strata I 

12,5 34,37 34,37 34,37 34,37      

SS.5.   Meningkatnya             
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

pengawasan dan 

akuntabilitas aparatur 

BPS 

5.1. Hasil Penilaian 

SAKIP oleh 

Inspektorat 

 

 

 

60 68 69 70 72  

 

 

 

 

 

    

 

PROGRAM 06  : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 8,261,657 8,617,093 8,735,572 8,854,050 8,972,529  

KEGIATAN 

2895  

: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 
8,261,657 8,617,093 8,735,572 8,854,050 8,972,529 

 

1. Jumlah Laporan 

Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei 

          

Bidang 

IPDS 

a. Persentase 

pemutakhiran data MFD 

dan MBS 

100 100 100 100 100      

 

b. Jumlah peta desa dan 79 79 79 79 79       
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

blok sensus yang 

diupdate 

2. Jumlah Laporan 

Diseminasi Statistik 
          

 

a. Jumlah Laporan 

Diseminasi Statistik 

yang terbit tepat waktu 

3 3 3 3 3      

 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Kebutuhan 

Data 

93,33 93,50 93,80 94,00 95,00      

 

3. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

          

Bidang 

Statistik 

Sosial 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

yang terbit waktu 

1 2 1 1 1      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

yang memiliki 

ISSN/ISBN 

1 2 1 1 1      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Ketenagakerjaan dan    

Kependudukan dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

 

98,61 97,97 97,97 97,97 98,50      

 

4. Jumlah Publikasi/Laporan 

Sensus Penduduk 
          

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan 

Sensus Penduduk yang 

terbit tepat waktu 

0 0 0 0 0      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

5. Jumlah Publikasi/Laporan 

Survei Penduduk Antar 

Sensus 

          

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan Survei 

Penduduk Antar Sensus 

yang terbit tepat waktu 

0 1 0 0 0      

 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Penduduk 

Antar Sensus 

98,79 0 0 0 0      

 

6. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Kesejahteraan 

Rakyat 

 

          

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statistik Kesejahteraan 

Rakyat yang terbit tepat 

waktu 

2 2 2 2 2      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

b. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statistik Kesehahteraan 

Rakyat yang memiliki 

ISSN/ISBN 

2 2 2 2 2      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate)Survei Statistik 

Kesejahteraan Rakyat 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

95,17 95,97 95,97 95,97 97,00      

 

7. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Ketahanan Sosial 
          

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statistik Ketahanan 

Sosial yang terbit tepat 

waktu 

5 4 4 4 5      

 

b. Jumlah 

publikasi/laporan 
5 4 4 4 5      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Statistik Ketahanan 

Sosial yang memiliki 

ISSN/ISBN 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate)Survei Statistik 

Ketahanan Sosial 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

100 100 100 100 100      

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate)Survei Statistik 

Ketahanan Sosial 

dengan pendekatan non 

rumah tangga non 

usaha 

100 100 100 100 100      

 

8. Jumlah Publikasi/Laporan 

Pendataan Potensi Desa 

 

          

 

a. Jumlah 1 0 0 0 1       
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

publikasi/laporan 

Pendataan Potensi 

Desa yang tepat waktu 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Pendataan Potensi 

Desa 

100 0 0 0 100      

 

9. Basis Data Terpadu 

Program Perlindungan 

Sosial 

 

1 0 0 0 0      

 

a. Persentase Basis Data 

Terpadu Program 

Perlindungan Sosial 

yang selesai tepat 

waktu 

100 0 0 0 0      

 

10. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan 

Perkebunan 

13 3 3 3 3      

Bidang 

Statistik 

Produksi 
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statisitk Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan yang 

terbit tepat waktu 

25 5 5 5 5      

b. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statisitk Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan yang 

memiliki   ISSN/ISBN 

15 5 5 5 5      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan 

dengan pendekatan 

rumah tangga 

 

80,00 90,00 95,00 100,00 100,00      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan 

dengan pendekatan 

usaha 

88,46 87,14 92,38 95,71 100,00      

 

e. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan 

dengan pendekatan non 

rumah tangga non 

usaha 

80,10 85,63 91,25 95,63 96,88      

 

11. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Peternakan, 

Perikanan, dan Kehutanan 
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 

 

 

a. Jumlah 

publikasi/laporan          

Statisitk Peternakan, 

Perikanan, dan 

Kehutanan yang terbit 

tepat  waktu 

2 2 2 2 2      

 

b. Jumlah 

publikasi/laporan 

Statisitk Peternakan, 

Perikanan, dan 

Kehutanan yang 

memiliki    ISSN/ISBN 

2 2 2 2 2      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, 

100 100 100 100 100      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

dan Kehutanan dengan 

pendekatan  rumah 

tangga 

 

 

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, 

dan Kehutanan dengan 

pendekatan  usaha 

76,92 85,00 91,67 95,00 100,00      

 

e. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Peternakan, Perikanan, 

dan Kehutanan dengan 

pendekatan      non 

rumah tangga non 

usaha 

90,24 95,00 96,25 97,50 100,00      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

12. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik   Industri, 

Pertambangan dan  

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi 

 

 

 

          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan         

Statistik Industri, 

Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan       

Konstruksi yang terbit 

tepatwaktu 

4 4 4 4 4      

 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Industri, 

Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi yang 

4 4 4 4 4      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

memiliki ISSN/ISBN 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Industri, 

Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi dengan 

pendekatan usaha 

92,87 96,42 96,83 97,08 97,42      

 

13. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik  Distribusi 
          

Bidang 

Statistik 

Distribusi 
a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Distribusi yang 

terbit tepat waktu 

- - - - -      

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Distribusi yang 

memiliki ISSN/ISBN 

- - - - -      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 
95,61 98,72 97,45 97,45 97,50      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

rate) Survei Statistik 

Distribusi dengan 

pendekatan     usaha 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Distribusi dengan 

pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

97,56 99,12 99,12 100,00 100,00      

 

14. Jumlah Publikasi/Laporan 

Sensus Ekonomi 2016 

 

          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Sensus Ekonomi 2016 

yang terbit tepat waktu 

- - - - -      

 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Sensus Ekonomi   

2016 

0 100 0 0 0      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

15. Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Harga 
          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Harga yang 

terbit tepat waktu 

5 5 5 5 5      

 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan          

Statistik Harga yang 

memiliki           

ISSN/ISBN 

 

 

 

5 5 5 5 5      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik     

Harga dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

98,08 98,25 98,50 98,75 99,25      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

d. Persentase pemasukan           

dokumen (response 

rate)                            

Survei Statistik Harga 

dengan pendekatan 

usaha 

96,15 98,86 98,86 99,00 99,29      

 

16. Jumlah Publikasi/Laporan 

Survei Harga Biaya Hidup 
          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Survei Biaya Hidup 

yang terbit tepat waktu 

- - - - -      

 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Biaya 

Hidup 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

 

17. Jumlah Publikasi/Laporan 

Survei Penyempurnaan 

Diagram Timbang 

(2017=100) 
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Survei Penyempurnaan 

Diagram Timbang 

(2017=100) 

 

- - - - -      

 

b. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei 

Penyempurnaan 

Diagram  Timbang 

(2017=100) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

 

18. Jumlah Publikasi/Laporan 

Survei    Statistik 

Keuangan, TI, dan 

Pariwisata 

 

 

          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 
2 2 2 2 2      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Statistik Keuangan, TI, 

dan Pariwisata yang 

terbit tepat waktu 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Statistik Keuangan, TI, 

dan Pariwisata yang 

memiliki ISSN/ISBN 

2 2 2 2 2      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Keuangan, TI, dan 

Pariwisata pendekatan 

usaha 

95,70 96,54 96,75 97,30 98,07      

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Statistik 

Keuangan, TI, dan 

Pariwisata pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

93,63 98,76 99,12 99,47 100,00      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

19. Jumlah Publikasi/Laporan 

Neraca  Produksi 
          

Bidang 

Neraca 

Wilayah 

dan Analisis 

Statistik 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Neraca Produksi yang 

terbit tepat 

1 1 1 1 1      

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Neraca Produksi yang 

memiliki  ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Neraca 

Produksi dengan 

pendekatan usaha 

98,28 98,28 98,28 98,28 98,50      

 

20. Jumlah Publikasi/Laporan 

Neraca  Pengeluaran 
          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Neraca Pengeluaran 

1 1 1 1 1      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

yang terbit tepat waktu 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Neraca Pengeluaran 

yang memiliki  

ISSN/ISBN 

1 1 1 1 1      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Neraca 

Pengeluaran 

denganpendekatan 

rumah tangga 

100 100 100 100 100      

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Neraca 

Pengeluaran dengan 

pendekatan usaha 

100 100 100 100 100      

 

e. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Neraca 

100 100 100 100 100      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Pengeluaran dengan 

pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

21. Jumlah Publikasi/Laporan 

Analisis dan 

Pengembangan Statistik 

          

 

a. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Analisis dan 

Pengembangan 

Statistik yang terbit 

tepat waktu 

4 4 4 4 4      

 

b. Jumlah 

Publikasi/Laporan 

Analisis dan 

Pengembangan 

Statistik yang terbit 

memiliki ISSN/ISBN 

4 4 4 4 4      

 

c. Persentase pemasukan 

dokumen (response 
92,11 93,10 93,50 94,00 95,00      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

rate) Survei Analisis 

dan Pengembangan 

Statistik dengan 

pendekatan rumah 

tangga 

 

d. Persentase pemasukan 

dokumen (response 

rate) Survei Analisis 

dan Pengembangan 

Statistik dengan 

pendekatan usaha 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

 

PROGRAM 01  : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7,699,308 8,995,553 13,574,863 15,699,307 16,823,751  

KEGIATAN 

2886 

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS    

Provinsi 
7,699,308 8,995,553 13,574,863 15,699,307 16,823,751 

 

1. Layanan Perkantoran           Bagian Tata 

Usaha 
a. Jumlah Laporan 

Dukungan Manajemen 
10 10 10 10 10      

b. Persentase 

pembayaran upah dan 
100 100 100 100 100      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

gaji yang tepat waktu 

c. Persentase sarana dan 

prasarana TIK dalam 

kondisi baik 

70 86 87 88 90      

 

d. Persentase sarana dan 

prasarana lainnya 

dalam kondisi baik 

75 86 87 88 90      

 

PROGRAM 02  : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196,500,000 1,500,000 900,000,000 1,300,000 1,000,000  

KEGIATAN 

2891 

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara  BPS Provinsi 
196,500,000 1,500,000 900,000,000 1,300,000 1,000,000 

 

1. Jumlah Pengadaan 

Kendaraan Bermotor 
          

 

a. Persentase pengadaan 

kendaraan bermotor 

yang diselesaikan 

- - - - -      

 

2. Jumlah Pengadaan 

Perangkat Pengolah Data 

dan Komunikasi 

          

 

a. Persentase pengadaan - - - - -       
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

perangkat pengolah 

data dan komunikasi 

yang diselesaikan 

3. Jumlah Pengadaan 

Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran 

 

 

 

18 4 - 10 7      

 

a. Persentase pengadaan 

peralatan dan fasilitas 

perkantoran yang 

diselesaikan 

100,00 100,00 - 100,00 100,00      

 

4. Jumlah Pengadaan Tanah 

dan Pengadaan, 

Rehabilitas, Revitalisasai 

Serta Pembangunan 

Gedung/Bangunan 

 

 

2 - - - -      
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SASARAN 

PROGRAM/SASARAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) 
Unit Kerja 

Satker 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

a. Persentase pengadaan 

tanah dan pengadaan, 

rehabilitasi, revitalisasi, 

serta pembangunan 

gedung/bangunan yang 

diselesaikan 

100 - - - -      

 

 
 

  



 

 
 

 




