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Kata Pengantar 

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2015-2019 adalah 

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang 

merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi Renstra BPS Tahun 2015‐2019. 

Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik kependudukan 

dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, serta ketahanan sosial, khususnya dari 

akurasi data yang dihasilkan dan kecepatan penyajian data. 

Dokumen Reviu Renstra Dep 2015-2019 ini bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra 
Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2015-2019 yang didasarkan pada 
pelaksanaan kinerja di Tahun 2015. Reviu Renstra Kedeputian Bidang Statistik Sosial 
Tahun 2015-2019 telah mencakup upaya percepatan capaian kinerja Kedeputian 
Bidang Statistikk Sosial yang diimplementasikan melalui 7 (tujuh) Quick Wins 
Kedeputian Bidang Statistik Sosial, yaitu: Data Revolution dan big data, pemenuhan 
indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Small Area Estimation (SAE), 
penguatan data PODES (data spasial), disaster statistics, implementasi Quality 
Assurance Framework (QAF), integrasi statistik sosial. 

Semua staf di Kedeputian Bidang Statistik Sosial harus melaksanakannya secara 

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) 

dengan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas 

Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, Seksi Badan Pusat Statistik. 

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi 

aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama‐sama mewujudkan visi 

Kedeputian Bidang Statistik Sosial “Tersedianya Data Statistik Sosial yang Lengkap, 

Mutakhir, Andal, Terpercaya dan Bermanfaat dalam Meningkatkan Pelayanan 

Informasi Statistik Sosial pada Masyarakat”. Semoga dokumen perencanaan ini 

bemanfaat bagi semua pihak. 

 

Jakarta, September 2018 

Deputi Bidang Statistik Sosial 

 

 

Margo Yuwono 
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Ringkasan Eksekutif 

 

Salah Satu Tugas Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS adalah menyediakan data dan 

informasi statistik sosial yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, 

kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial. Dalam melaksanakan kegiatannya, 

Kedeputian Bidang Statistik Sosial melakukan pengumpulan data berupa sensus dan 

survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, 

swasta maupun masyarakat pada umumnya. 

Sesuai dengan visi BPS yaitu sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” 

Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS dituntut untuk menyediakan data statistik 

kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial yang 

terpercaya, oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan 

arah Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2015–2019 adalah 

panduan tugas pokok dan fungsi kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai 

tujuan dan mewujudkan visi tersebut. 

Dalam menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, 

Deputi Bidang Statistik Sosial menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya 

peningkatan dan kemampuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam menyediakan 

data statistik yang berkualitas, yaitu untuk dapat menjalankan perannya sebagai 

penyedia data statistik kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan 

ketahanan sosial yang terpercaya melalui 2 (dua) dari 4 (empat) tujuan strategis BPS 

yaitu peningkatan kualitas data statistik bidang sosial dan peningkatan kualitas 

hubungan dengan pengguna data. 

Peningkatan kualitas data statistik bidang sosial dijabarkan melalui sasaran strategis 

meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik bidang sosial, 

menyediakan data statistik kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, 

dan ketahanan sosial yang berkualitas serta meningkatnya kualitas hubungan dengan 

sumber data (respondent engagement), sedangkan tujuan peningkatan kualitas 

hubungan dengan pengguna data dijabarkan melalui sasaran strategis meningkatnya 

hubungan dengan pengguna data (user engagement).  

Penjabaran tujuan pada Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial menjadi peningkatan 

kualitas data statistik bidang sosial dan peningkatan kualitas hubungan dengan 

pengguna data dengan sasaran strategis sebagai berikut: 
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Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik bidang Sosial, mencakup 3(tiga) sasaran 

strategis, yaitu: 

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik bidang 

Sosial; 

1.2. Menyediakan data statistik bidang Sosial yang berkualitas; dan 

1.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement). 

Tujuan 2: Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data, mencakup 1(satu) 

sasaran strategis, yaitu: 

2.1.  Meningkatnya hubungan dengan pengguna data.  

 

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diwadahi 

dalam sebuah program teknis yaitu “Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS)” dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 

3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 

 

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Deputi 

Bidang Statistik Sosial 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan 

kegiatan di Kedeputian Sosial untuk mewujudkan visi ”Tersedianya data statistik 

sosial yang lengkap, mutakhir, andal, terpercaya dan bermanfaat dalam 

meningkatkan pelayanan informasi statistik sosial pada masyarakat”. 
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1.1. Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 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 Nasional (RPJMN) periode 

2015‐2019 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 (IPTEK). Dalam rangka mendukung 

RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah 

ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan 

perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang 

berkualitas. 

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan 

melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal 

dan 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, rencana strategis yang 

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

outcome dan output pada level strategis merupakan langkah awal yang menentukan 

keberhasilan performance based budgeting. 

Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial mengacu pada 

Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 2019. Diharapkan dalam menjalankan tugas 

kedeputian dapat mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai 

tujuan pemerintah. Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 

atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang 

memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. 

1.2. Kondisi Umum 

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik bidang sosial antara lain: 
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1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 

3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 

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

Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang statistik sosial. Dan dalam menjalankan tugas, Kedeputian Bidang 

Statistik Sosial menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan 

pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan 

ketahanan sosial; 

b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, 

kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; 

c. Pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, 

dan ketahanan sosial; dan 

d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala 

 

BPS memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, 

lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode 

Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. 

Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain 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 Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan 

Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. 

Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah sesuai dengan visi BPS sebagai pelopor 

data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya 

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

serta user friendly. Data statistik bidang sosial ini diharapkan dapat membantu 

pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data statistik bidang sosial juga 

dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang 

lingkungan makro guna perencanaan bisnis. 
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1.3. Potensi dan Permasalahan 

1.3.1. Potensi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial memliki 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebidjakan dibidang statistik sosial. 

Dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegiatan prioritas diselenggarakan Deputi 

Bidang Statistik Sosial guna menghasilkan berbagai data Statistik Sosial yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi 

Bidang Statistik Sosial mampu menghasilkan berbagai ukuran maupun indikator di 

Statistik Sosial yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Kelengkapan 

beragam data Statistik Sosial selama ini telah mampu memberikan andil penting 

dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. 

Selanjutnya seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Deputi Bidang Statistik 

Sosial juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data. Dengan 

demikian data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah 

(easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). 
 

Perka yang sama juga mengatur fungsi masing-masing direktorat pada Kedeputian 

Bidang Statistik Sosial yaitu fungsi pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, 

analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik bidang sosial. Perka 

tersebut menjamin koordinasi dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan 

kegiatan statistik, terutama untuk mendukung penyediaan data statistik yang 

berkualitas dan tepat waktu. Untuk itu Deputi Bidang Statistik Sosial telah melakukan 

banyak kerjasama di bidang statistik dengan kementerian dan lembaga terkait untuk 

perbaikan sistem official statistics.  
 

Indonesia menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development 

Goals (SDGs). Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukan pada rancangan teknokratis 

RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana 

perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. SDG’s menjadi pendorong 

bagi penyelenggara statistik untuk lebih meningkatkan peran serta dalam menilai 

pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat 

menetukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang 

merefleksikan SDG’s. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat 

menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus 

SDG’s, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, 

ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food 

security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan 
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ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan 

strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data 

dan informasi indikator SDG’s 

 

1.3.2. Permasalahan 

Deputi Bidang Statistik Sosial 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 (tantangan). Berbagai tantangan yang muncul pada berbagai tahap kegiatan 

Statistik Sosial yang dilaksanakan harus dapat diatasi guna mewujudkan data 

berkualitas.  

Kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik 

semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih 

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

lebih murah (cheaper). Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data 

bidang statistik sosial yang dihasilkan sejalan dengan semakin meningkatnya 

permintaan akomodasi terhadap indikator sektoral mungkin berakibat pada beban 

muatan variabel suatu survei, untuk itu perlu ditingkatkan fungsi koordinasi dan 

pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Meningkatnya beban muatan survey sebabkan meningkatnya Respondent burden 

atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/ 

survei yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Hal ini dapat menjadi 

kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat survey yang dilakukan 

bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data 

menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Di sinilah 

diperlukan kegiatan sosialisasi, koordinasi yang terus menerus sebagai upaya 

peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden 

rumah tangga maupun non rumah tangga non usaha agar informasi yang disampaikan 

responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang 

responden ketahui.  

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai 

jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya 

mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, 

penyediaan berbagai jenis dan keragaman data serta informasi statistik yang 
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dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang 

sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data. 

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area 

statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, 

Undang‐undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS 

menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan 

masyarakat. 

Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak 

pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan 

di Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik 

sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc seringkali terdapat beberapa 

kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding 

dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas 

statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak 

dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan atau berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu rilis (timeliness). 
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2.1. Visi Deputi Bidang Statistik Sosial 

Visi Deputi Bidang Statistik Sosial 2015-2019 dibangun untuk mendukung visi BPS 

pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 sebagai “Pelopor 

Data Statistik Terpercaya untuk semua”. Pembangunan nasional di bidang statistik 

sosial diarahkan agar mampu mengakomodiasi berbagai tantangan yang berkembang 

seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang 

mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik sosial pada tingkatan 

wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan 

kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik sosial, dan 

memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik bidang sosial. 

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi Deputi Bidang 

Statistik Sosial adalah “Tersedianya Data Statistik Sosial yang Lengkap, Mutakhir, 

Andal, Terpercaya dan Bermanfaat dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Statistik 

Sosial pada Masyarakat” 

2.2. Misi Deputi Bidang Statistik Sosial 

Untuk mencapai visi Deputi Bidang Statistik Sosial, maka ditetapkan misi Deputi 

Bidang Statistik Sosial yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari 

Deputi Bidang Statistik Sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Tabel 2-1 Pernyataan Visi dan Misi Deputi Bidang Statistik Sosial 
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Tersedianya Data 
Statistik Sosial 
yang Lengkap, 

Mutakhir, Andal, 
Terpercaya dan 

Bermanfaat dalam 
Meningkatkan 

Pelayanan 
Informasi Statistik 

Sosial pada 
Masyarakat 

Misi Deputi Statistik Sosial 2014-2019 

1. Menyediakan dan menyebarluaskan data statistik 
sosial berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya 
kepada semua pengguna (impartial). 

2. Menyajikan data yang lebih baik (better), lebih cepat 
(faster), lebih mudah diakses (easier), dan lebih murah 
(cheaper).  

3. Meningkatkan sadar statistik kepada masyarakat. 

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 
Sumber Daya Manusia. 

5. Meningkatkan penerapan teknologi informasi untuk 
menjaga timeliness data. 

6. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, 
efektif dan efisien.  
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2.3. Tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial 

Tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial untuk mendukung upaya pencapaian visi dan 

misi adalah peningkatan kualitas data statistik bidang sosial melalui: 

Tabel 2-2 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial 
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Tersedianya Data 
Statistik Sosial 
yang Lengkap, 

Mutakhir, Andal, 
Terpercaya dan 

Bermanfaat dalam 
Meningkatkan 

Pelayanan 
Informasi Statistik 

Sosial pada 
Masyarakat 

Misi Deputi Statistik Sosial 2014-2019 

1. Menyediakan dan menyebarluaskan data statistik 
sosial berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya 
kepada semua pengguna (impartial). 

2. Menyajikan data yang lebih baik (better), lebih cepat 
(faster), lebih mudah diakses (easier), dan lebih murah 
(cheaper).  

3. Meningkatkan sadar statistik kepada masyarakat. 

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 
Sumber Daya Manusia. 

5. Meningkatkan penerapan teknologi informasi untuk 
menjaga timeliness data. 

6. Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, 
efektif dan efisien.  

Tu
ju

an
 2

0
1

9
 

1. Peningkatan kualitas data statistik bidang Sosial 

2. Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data 

Adapun tujuan Deputi Bidang Statistik Sosial Statistik Sosial dalam rangka mencapai 

visi dan mewujudkan misi Deputi Bidang Statistik Sosial untuk kurun waktu 2015-2019 

adalah sebagai berikut: 

Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik bidang sosial terkait dengan: 

1.1 Misi ke-1: Menyediakan dan menyebarluaskan data statistik sosial berkualitas, 

lengkap, mutakhir, dan terpercaya kepada semua pengguna (impartial) 

1.2 Misi ke-2: Menyajikan data yang lebih baik (better), lebih cepat (faster), lebih 

mudah diakses (easier), dan lebih murah (cheaper). 

1.3 Misi ke-4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 

1.4 Misi ke-5: Meningkatkan penerapan teknologi informasi untuk menjaga timeliness 

data. 

1.5 Misi ke-6: Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien. 
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Tujuan 2: Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data terkait dengan: 

2.1 Misi ke-3: Meningkatkan sadar statistik kepada masyarakat. 

2.2 Misi ke-4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 

2.3 Misi ke-5: Meningkatkan penerapan teknologi informasi untuk menjaga timeliness 

data. 

2.4 Misi ke-6: Mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien. 

2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial 
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan 

dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar 

penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan 

misi kedeputian. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi 

Bidang Statistik Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

hasil (outcome) dari program dan kegiatan pada Kedeputian Bidang Statistik Sosial. 

Adapun tujuan, sasaran strategis, dirumuskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial 

Tujuan Sasaran Strategis Indikator tujuan/ indikator sasaran 

T.1. Peningkatan 
kualitas data 
Statistik Bidang 
Sosial 

  Persentase konsumen yang merasa 
puas dengan kualitas data statistik 
bidang Sosial 

SS.1. Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data statistik 
bidang Sosial. 

Persentase konsumen yang merasa puas 
dengan kelengkapan data statistik 
bidang Sosial 

Persentase konsumen yang merasa puas 
dengan akurasi data statistik bidang 
Sosial 

Persentase konsumen yang merasa puas 
dengan kemutakhiran data statistik 
bidang Sosial 

SS.2. Menyediakan 
data statistik bidang 
Sosial yang 
berkualitas. 

Jumlah Aktivitas statistik yang 
mempublikasikan nilai akurasi  

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
bidang Sosial yang terbit tepat waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
bidang Sosial yang memiliki ISSN/ISBN 
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Tujuan Sasaran Strategis Indikator tujuan/ indikator sasaran 

Jumlah Publikasi/Laporan Sensus 
Penduduk 

Jumlah Release data Statistik Bidang 
Sosial yang tepat waktu 

SS.3. Meningkatnya 
kualitas hubungan 
dengan sumber data 
(respondent 
engagement). 

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei Bidang Sosial 

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

Persentase pemasukan dokumen 
(response rate) survei dengan 
pendekatan nonrumah tangga nonusaha 

T.2. Peningkatan 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna data  

  Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta 
yang menerima publikasi BPS 

SS.4. Meningkatnya 
hubungan dengan 
pengguna data. 

Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta 
yang menerima publikasi BPS 

Jumlah aktivitas Statistik Sosial yang 
metadatanya terdapat pada SiRusa 

 

2.5. Nilai Inti BPS 

Nilai inti merupakan nilai‐nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan 

memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju 

masa depan. BPS telah menetapkan nilai‐nilai inti dalam upaya pencapaian visi dan 

misi. Nilai‐nilai inti tersebut adalah sebagai berikut : 

1.  Profesional 

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 

dalam melaksanakan profesi/tugasnya dengan kompeten, efektif, efisien, 

inovatif, dan sistemik. 

2.  Integritas 

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap 

pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi dengan dedikasi, disiplin, 

konsisten, terbuka, dan akuntabel. 

3. Amanah 

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan terpercaya, 

jujur, tulus, dan adil. 
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3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Sosial 

Salah satu prioritas pembangunan di bidang Statistik adalah meningkatkan kualitas 

data statistik yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria seperti: akurat, 

relevan, tepat waktu (timelines), mudah diakses, koheren yang berarti konsisten antar 

sektor dan periode serta mudah diinterpretasi. Data statistik yang berkualitas sangat 

diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, 

melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar 

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data 

statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap 

penilaian program pembangunan pemerintah. 

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang 

beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa 

menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh 

(easier), dan lebih berkualitas (better). Dalam rangka mencapai hal tersebut maka 

arah kebijakan penyelenggaraan Deputi Bidang Statistik Sosial mengacu pada strategi 

pembangunan statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat 

Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik 

Badan Pusat Statistik Tahun 2015‐2019. 

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi  

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

mengacu pada Renstra BPS 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan Deputi Bidang Statistik 

Sosial ditunjukkan pada tabel 3-1. 

Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi 

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi 

T1. 

Peningkatan 

kualitas 

data 

statistik 

bidang 

Sosial 

  

  

SS.1. Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

statistik bidang Sosial. 

 

 

SS.2. Menyediakan data 

statistik bidang Sosial 

yang berkualitas. 

Peningkatan 

ketersediaan data 

dan informasi 

statistik yang 

berkualitas  

1. Meningkatkan publikasi survei 

yang mencantumkan ukuran 

kualitas, internasional. 

2. Meningkatkan sarana dan 

prasarana untuk pengumpulan 

serta pengolahan data dan 

informasi statistik, 

3. Meningkatkan kualitas 

metodologi survei dan sensus 

sesuai standar  
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Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi 

 SS.3. Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan sumber data 

(respondent 

engagement). 

Peningkatan 

response rate 

1. Meningkatkan komunikasi 

dengan penyedia data 

  

T2. 

Peningkatan 

kualitas 

hubungan 

dengan 

pengguna 

data 

SS.4. Meningkatnya 

hubungan dengan 

pengguna data. 

Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

penyebaran data 

dan informasi 

statistik kepada 

masyarakat  

1. Meningkatkan diseminasi 

hasil kegiatan statistik 

 

Dalam mencapai sasaran strategis, sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan BPS, 

maka Deputi Bidang Statistik Sosial menetapkan kebijakan-kebijakan, antara lain: 

a. Meningkatkan pemantauan kegiatan lapangan, pengolahan serta keterlibatan 

dalam kegiatan Sakernas dan Susenas, Program Reformasi Birokrasi dan 

Program StatCap-Cerdas, mendorong setiap staf meningkatkan 

pengetahuannya, serta perbaikan struktur organisasi sesuai perkembangan 

terkini; 

b. Meningkatkan jumlah pemasukan dokumen survey bidang statistik sosial; 

c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar dan 

penyampaian hasil pengumpulan data; 

d. Meningkatkan percepatan pengumpulan data publikasi statistik sosial; 

e. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi kerjasama 

dengan instansi terkait; 

f. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan data statistik sosial; 

g. Melakukan kerjasama dengan Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS 

untuk penyempurnaan sistem pengolahan statistik sosial; 

h. Meningkatkan jumlah statistisi yang handal dengan melakukan pelatihan, 

pengolahan, dan analisis data; 

i. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j. Meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi informasi 

terkini; 

k. Mengoptimalkan keahlian setiap staf/pejabat melalui pembentukan kelompok 

penelitian dan menghadirkan berbagai pertemuan ilmiah yang relevan; 
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l. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas SDM melalui pendidikan formal 

dan non-formal maupun pelatihan. 

 

3.1.2. Program dan Kegiatan  

Deputi Bidang Statistik Sosial menjalankan Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik (PPIS). Program tersebut bertujuan untuk menyediakan dan 

memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, 

Deputi Bidang Statistik Sosial secara berkesinambungan menyempurnakan dan 

mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan 

informasi statistik. 

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing unit Eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Deputi 

Bidang Statistik Sosial memiliki satu kegiatan pokok yaitu Penyediaan dan 

Pengembangan Statistik Sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut 

kedeputian memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh masing-

masing Eselon II (direktorat).  

Berikut dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan Kedeputian Bidang Statistik 

Sosial terkait hubungan Visi, Misi dan kegiatan: 

Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS 

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi 
Prog 
ram 

Kegiatan 

T.1. 
Peningkatan 
kualitas data 
statistik bidang 
Sosial 
  
  

SS.1. Meningkatnya 
kepercayaan 
pengguna terhadap 
kualitas data 
statistik bidang 
Sosial. 
 
SS.2. Menyediakan 
data statistik bidang 
Sosial yang 
berkualitas. 
 
 
 
 
 
SS.3. Meningkatnya 
kualitas hubungan 
dengan sumber 

Peningkatan 
ketersediaan 
data dan 
informasi 
statistik yang 
berkualitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan 

- Meningkatkan 
publikasi survei 
yang 
mencantumkan 
ukuran kualitas, 
internasional. 

- Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana untuk 
pengumpulan serta 
pengolahan data 
dan informasi 
statistik, 

- Meningkatkan 
kualitas metodologi 
survei dan sensus 
sesuai standar 

- Meningkatkan 
komunikasi dengan 

PPIS 1. Penyediaan dan 
Pengembangan Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
2. Penyediaan dan 
Pengembangan Statistik 
Kesejahteraan Rakyat 
3. Penyediaan dan 
Pengembangan Statistik 
Ketahanan Sosial 
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Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Strategi 
Prog 
ram 

Kegiatan 

data (respondent 
engagement). 

response rate penyedia data,  
 

T.2. 
Peningkatan 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna 
data, misi 3 

SS.4. Meningkatnya 
hubungan dengan 
pengguna data. 

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penyebaran 
data dan 
informasi 
statistik kepada 
masyarakat  

1. Meningkatkan 
diseminasi hasil 
kegiatan statistik 

  

 

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, 

maka kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Deputi 

Bidang Statistik Sosial 2015-2019 dipenuhi dengan Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan kegiatan meliputi: 

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 

3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 

 

3.1.3. Quick Wins Kedeputian Bidang Statistik Sosial tahun 2019 

Quickwins merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan 

sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk 

kegiatan prioritas dan program nasional. Quick Wins BPS yang ditetapkan pada 

Renstra 2015-2019 adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. 

Quickwins BPS tersebut digunakan untuk mendukung Quick Wins nasional yaitu 

penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 

10,25% dari 11,25%. Quick Wins Ini merupakan tanggungjawab kedeputian bidang 

statistik sosial, dan angka kemiskinan saat ini berhasil ditekan dibawah 10%. 

Sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi di Kedeputian 

Bidang Sosial serta membangun statistik sosial yang berkualitas dalam menyongsong 

era Revolusi Industri 4.0, maka ditetapkan Quick Wins Kedeputian Bidang Statistik 

Sosial. Quick Wins Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2018 fokus pada tujuh 

area perubahan yang disusun dengan pertimbangan kemudahan untuk 

diimplemetasikan dan memiliki dampak yang besar bagi perbaikan statistik sosial. 

Adapun 7 Quick Wins Kedeputian Bidang Statistik Sosial terdiri dari: 

1. Data Revolution dan big data, 

2. Pemenuhan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), 
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3. Small Area Estimation (SAE), 

4. Penguatan data PODES (data spasial), 

5. Disaster Statistics, 

6. Implementasi Quality Assurance Framework (QAF), 

7. Integrasi statistik sosial. 

 

Perkembangan teknologi yang mengarah pada peningkatan volume dan jenis data 

yang tersedia sejalan dengan meningkatnya permintaan beragam data dari 

berbagai pihak. Berbagai penyedia data, mulai dari perusahaan, peneliti, hingga 

pihak pemerintah, tidak terkecuali BPS turut melakukan inovasi untuk dapat 

beradaptasi dengan dunia data baru yang lebih besar, lebih luas, lebih cepat, dan 

lebih terperinci daripada yang sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan 

pertimbangan dimasukkannya Data Revolution dan Big Data sebagai Quick Wins 1 

dari Quick Wins Kedeputian Bidang Statistik Sosial. 

Disamping memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, BPS juga 

turut serta menghasilkan indikator yang dijadikan tolok ukur pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Saat ini, BPS berkontribusi 

terhadap dihasilkannya 136 indikator SDGs Indonesia. Dari jumlah ini, 97 indikator 

diantaranya dihasilkan BPS secara mandiri sedangkan 39 indikator lainnya 

diperoleh melalui kerjasama BPS dengan Kementerian/Lembaga. Kedeputian 

Statistik Sosial yang merupakan salah satu “produsen” indikator SDGs di BPS 

memandang pemenuhan indikator SDGs sebagai salah satu prioritas utama 

sehingga menjadikan hal tersebut sebagai satu dari 7 Quick Wins Kedeputian 

Bidang Statistik Sosial. 

Dalam rangka mewujudkan motto SDGs yaitu “leaving no one behind”, BPS 

berusaha menghasilkan indikator dengan berbagai level penyajian, mulai dari tipe 

daerah, jenis kelamin, kelompok umur, tingkatan wilayah yang lebih kecil, dsb. 

Kebutuhan akan data pada level yang lebih kecil ini seringkali tidak didukung 

dengan kecukupan jumlah sampel. Berkaca dari hal tersebut, BPS termasuk 

Kedeputian Bidang Statistik Sosial mulai menjajaki kemungkinan penerapan Small 

Area Estimation (SAE) dalam menghasilkan indikator-indikator statistik dan 

menjadikannya sebagai Quick Wins 3 di lingkungan Kedeputian Bidang Statistik 

Sosial. 

Upaya BPS untuk menyajikan data pada level wilayah yang lebih kecil sejalan 

dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia. Dengan 

adanya kebijakan ini, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban 
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untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang 

patut mendapat perhatian adalah meskipun titik berat otonomi daerah diletakkan 

pada tingkat kabupaten/kota, secara esensi kemandirian daerah harus dimulai 

dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Untuk mendukung hal 

tersebut, BPS berusaha menyediakan data pada level desa melalui pengumpulan 

data Potensi Desa (Podes). Melalui pengumpulan data ini, Kedeputian Bidang 

Statistik Sosial berharap dapat ikut serta dalam usaha memperkuat data spasial 

(Quick Wins 4 Kedeputian Bidang Statistik Sosial) 

Tema penting lainnya yang diangkat sebagai satu dari 7 Quick Wins di lingkungan 

Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah Disaster Statistics. Posisi Indonesia yang 

terletak di antara tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Australia, Lempeng 

Eurasia, dan Lempeng Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan 

bencana. Belum lagi posisi Indonesia yang juga terletak pada jalur rangkaian 

gunung api paling aktif di dunia yang dikenal dengan Pasific Ring of Fire. Berada di 

negara yang rawan bencana mendesak BPS untuk turut serta menyediakan data 

terkait bencana. Dengan tersedianya disaster statistics, diharapkan agar 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga baik nasional maupun 

internasional dapat memahami dampak dan kerugian akibat bencana sehingga 

aksi penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.  

Indikator SDGs, penyajian data wilayah kecil, penguatan data spasial, dan 

penyediaan statistik mengenai bencana hanyalah beberapa contoh produk yang 

dihasilkan oleh BPS. Beragamnya produk statistik untuk memenuhi berbagai 

kepentingan ini pada akhirnya bermuara pada satu keputusan penting, yaitu BPS 

harus menjaga kualitas data mulai dari hulu hingga ke hilir. Kedeputian Bidang 

Sosial telah menangkap hal ini dan menuangkannya dalam bentuk Quick Wins 6 

yaitu implementasi Quality Assurance Framework (QAF) pada setiap survei di 

bidang sosial. Pengukuran kualitas pada setiap tahapan kegiatan statistik 

dilakukan untuk memastikan output setiap tahapan sudah sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan. Selain bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi BPS, hasil 

pengukuran kualitas juga dapat memberikan informasi bagi pengguna data dalam 

mengetahui kualitas data statistik yang mereka konsumsi. 

Beragam data yang dihasilkan oleh BPS tidak selalu harus berbanding lurus 

dengan jumlah survei yang dilakukan. Dengan melakukan specify needs indikator-

indikator yang ingin dihasilkan dan dengan mempertimbangkan sisi metodologi, 

integrasi survei bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Pada tahun 2018, 
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Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan telah 

berhasil melakukan terobosan besar dalam melakukan integrasi Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Tahun 2018. Dengan berkaca pada keberhasilan integrasi tersebut, integrasi 

survei berbasis rumah tangga di kalangan intern Kedeputian Bidang Statistik Sosial 

sangat mungkin untuk dilakukan (Quick Wins 7 Kedeputian Bidang Statistik Sosial). 

Dengan implementasi Quick Wins yang tepat diharapkan agar output yang 

dihasilkan memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi 

perubahan yang terjadi. 

 

3.2. Kerangka Regulasi Deputi Bidang Statistik Sosial 

Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik 

berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. 

Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data 

hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui 

sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. 

Sebagai suatu kedeputian teknis dalam lingkup satuan organisasi BPS, secara umum 

regulasi yang mengatur kegiatan di Deputi Bidang Statistik Sosial adalah sama dengan 

regulasi yang mengatur kegiatan di BPS yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, 

yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi 

mengenai struktur organisasi BPS. 

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi Deputi Bidang Statistik Sosial 

khusus terkait hal yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan statistik : 

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Intisari dari regulasi: 

 Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni 

statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus,  

 Mengatur entitas yang dapat dasar, sektoral, dan khusus. Melakukan 

penyelenggaraan statistik  

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

 Berisikan penjelasan sektoral, dan khusus, teknis tentang penyelenggaraan 

statistik dasar, 
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 Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara 

BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat, 

 Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik, 

  Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.  

c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Intisari dari regulasi: 

 Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah 

 Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral 

d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 
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4.1 Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015‐2019 

bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan 

dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra 

Deputi Bidang Statistik Sosial 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja 

beserta target kinerjanya. Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan 

hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran 

strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis  

Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial untuk Pembangunan Jangka 

Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Statistik Sosial dalam kurun 

waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial 

tahun 2015–2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator tujuan/ Indikator 

sasaran 

Target 

2019 

T.1. Peningkatan 

kualitas data 

Statistik Bidang 

Sosial 

  Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan 

kualitas data statistik 

bidang Sosial 

 

SS.1. Meningkatnya 

kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas data 

statistik bidang Sosial. 

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan 

kelengkapan data statistik 

bidang Sosial 

80% 

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan akurasi 

data statistik bidang Sosial 

80% 

Persentase konsumen yang 

merasa puas dengan 

kemutakhiran data statistik 

bidang Sosial 

80% 
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Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator tujuan/ Indikator 

sasaran 

Target 

2019 

SS.2. Menyediakan 

data statistik bidang 

Sosial yang berkualitas. 

Jumlah Aktivitas statistik 

yang mempublikasikan nilai 

akurasi  

7 

Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik bidang Sosial yang 

terbit tepat waktu 

77 

Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik bidang Sosial yang 

memiliki ISSN/ISBN 

76 

Jumlah Publikasi/Laporan 

Sensus Penduduk 
1 

Jumlah Release data 

Statistik Bidang Sosial yang 

tepat waktu 

4 

SS.3. Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan sumber data 

(respondent 

engagement). 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei Bidang Sosial 

 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

rumah tangga 

98% 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 

non rumah tangga non 

usaha 

100% 

T.2. Peningkatan 

kualitas 

hubungan 

dengan 

pengguna data  

  Jumlah Instansi Pemerintah 

dan swasta yang menerima 

publikasi BPS 

 

SS.4. Meningkatnya 

hubungan dengan 

pengguna data. 

Jumlah Instansi Pemerintah 

dan swasta yang menerima 

publikasi BPS 

33 

Jumlah aktivitas Statistik 

Sosial yang metadatanya 

terdapat pada SiRusa 

15 
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4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan  

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

kurun waktu 2015–2019, Deputi Bidang Statistik Sosial menjalankan 1 (satu) program 

PPIS dan 3 (tiga) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dijalankan oleh Deputi 

Bidang Statistik Sosial dalam kurun waktu 2015‐2019 adalah sebagai berikut: 

1. Program Penyediaan dan dan Pelayanan Informasi Statistik, dengan kegiatan: 

(i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

(a) Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

(b) Publikasi/Laporan survei Penduduk Antar Sensus 

(c) Publikasi/Laporan Sensus Penduduk 

(ii) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 

(a) Publikasi/Laporan Statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat 

waktu 

(iii) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 

(a) Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 

(b) Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan 

(c) Publikasi/Laporan Pendataan Podes 

(d) Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial 

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan disertai masing-masing output ini perlu 

ditetapkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Output (IKO). 

Indikator kenerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan 

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan 

sasaran kegiatan (output) 

Indikator kinerja kegiatan dan Indikator Kinerja Output dari masing-masing program 

dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.2. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Statistik Sosial 

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan 

untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Statistik Sosial. Adapun 

kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan di Kedeputian Bidang Statistik Sosial dapat dilihat 

pada tabel 4-2 dan dirinci pada lampiran. 
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Tabel 4-2 Matriks Pendanaan 

Program Kegiatan  
Alokasi pendanaan (dalam miliar rupiah)  

2015 2016 2017 2018 2019 

Program 

Penyediaan 

dan 

Pelayanan 

Informasi 

Statistik 

(PPIS) 

Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi 

Statistik BPS Provinsi 

1 522,03 170,23 181,39 298,42 636.34 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

52,11  14,24  12,15  15,67  202.11  

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Statistik Kesejahteraan 

Rakyat 

47,83  50,70  53,75  56,97  60.39  

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Statistik Ketahanan 

Sosial 

14,27  6,87  7,26  43,43  8.89  

Jumlah 1 636.24 242,04 254,55 414,49 907,73 
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5.1 Penutup 

Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial periode 2015–2019 disusun dengan 

mengikuti arah kebijakan BPS dalam mengisi pembangunan nasional RPJMN 2015–

2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka 

meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang 

Statistik Sosial. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial 

2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh staf Kedeputian Bidang 

Statistik Sosial maupun jajaran yang terkait di BPS daerah. Dengan dilandasi oleh 

semangat dan budaya kerja yang tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai 

organisasi BPS yakni professional, berintegritas dan amanah kiranya keinginan kuat 

untuk menyediakan data statistik Sosial yang berkualitas dapat selalui terwujud dan 

akan memberikan dampak serta dukungan kepada kesuksesan seluruh program 

pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya demi 

terwujudnya capaian kegiatan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan melalui 

Renstra ini. 
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Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Alokasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial 

Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Program 06: PPIS Deputi Bidang 
Statistik Sosial  

          
1636,24 242,04 254,55 414,49 907,73 3455,05 

 Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas 
data statistik bidang Sosial. 

80% 80% 80% 80% 80% 
     Deputi 

Bidang 
Statistik 

Sosial  Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan 
kelengkapan data statistik 
bidang Sosial 

80% 80% 80% 80% 80% 

     

 Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan akurasi 
data statistik bidang Sosial 

80% 80% 80% 80% 80% 
     

 Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan 
kemutakhiran data statistik 
bidang Sosial 

80% 80% 80% 80% 80% 

     

 Menyediakan data statistik 
bidang Sosial yang 
berkualitas. 

        
       

 Jumlah Aktivitas statistik yang 
mempublikasikan nilai akurasi  

10 6 8 7 7 
     

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik bidang Sosial yang 
terbit tepat waktu 

53 77 46 78 77 
     

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik bidang Sosial yang 
memiliki ISSN/ISBN 

47 76 44 76 76 
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Sensus Penduduk 0 0 0 1 1 

     

 Jumlah Release data Statistik 
Bidang Sosial yang tepat 
waktu 

4 4 4 4 4 

     

 Meningkatnya kualitas 
hubungan dengan sumber 
data (respondent 
engagement). 

    

       

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

97.12% 97.50% 98% 98% 98% 

     

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

100% 100% 100% 100% 100% 

     

 Meningkatnya hubungan 
dengan pengguna data. 59 33 33 59 33 

     

 Jumlah Instansi Pemerintah 
dan swasta yang menerima 
publikasi BPS 

59 33 33 59 33 

     

 Jumlah aktivitas Statistik 
Sosial yang metadatanya 
terdapat pada SiRusa 

20 18 14 16 15 
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Kegiatan 2895: BPS Provinsi (Penyediaan 
dan Pelayanan Informasi Statistik BPS 
Provinsi) 

     1522,03 170,23 181,39 298,42 636,34 2808,41 

  Jumlah Publikasi/Laporan 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

510 510 510 510 510 63,96 69,56 74,08 78,89 84,02 

BPS 
Provinsi 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
yang terbit tepat waktu  

510 510 510 510 510      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
memiliki ISSN/ISBN 

510 510 510 510 510      

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

95% 100% 100% 100% 100%      

 Jumlah publikasi/laporan 
Sensus Penduduk 

   510 510    21,54 431,39 

 Jumlah publikasi/laporan 
Sensus Penduduk yang terbit 
tepat waktu 

   510 510      

 Jumlah publikasi/laporan 
Survei Penduduk Antar Sensus 

510     276,09     

 Jumlah publikasi/laporan 
Survei Penduduk Antar Sensus 
yang terbit tepat waktu 

510          
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei Penduduk Antar Sensus 

95%          

 
Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan rakyat 

510 510 510 510 510 89,76 97,16 103,61 110,49 117,83 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan Rakyat 
yang terbit tepat waktu 

510 510 510 510 510      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan Rakyat 
yang memiliki ISSN/ISBN 

510 510 510 510 510      

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei Kesejahteraan Rakyat 
dengan pendekatan rumah 
tangga 

95% 100% 100% 100% 100%      

 
Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 

510 510 510 510 510 2,23 3,51 3,40 3,27 3,10 

 JumlahPublikasi/LaporanStatis
tik Ketahanan Sosial yang 
terbit tepat waktu 

510 510 510 510 510      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang memiliki ISSN/ISBN 

510 510 510 510 510      
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan rumah 
tangga 

95% 100% 100% 100% 100%      

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei Ketahanan Sosial 
dengan pendekatan non 
rumah tangga non usaha 

95% 100% 100% 100% 100%      

 
Jumlah Publikasi/Laporan 
Pendataan Potensi Desa 

  510 510    0,30 84,23  

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Pendataan Potensi Desa yang 
tepat waktu 

  510 510       

 Persentase pemasukan 
(response rate) Pendataan 
Potensi Desa 

   95%       

 Basis Data Terpadu Program 
Perlindungan Sosial 

510     1089,99     

 Persentase Basis Data 
Terpadu Program 
Perlindungan Sosial yang 
selesai tepat waktu 
 

510          
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Kegiatan 2905: Direktorat Statistik 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
(Penyediaan dan Pengembangan Statistik 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan) 

          52,11 14,24 12,15 15,67 202,11 296,28 

 Publikasi/Laporan Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

17 45 12 10 45 6,36 6,74 7,15 7,70 8,30 

Direktorat 
Statistik 

Kependu-
dukan 

dan 
Ketenaga-

kerjaan 

 Jumlah Aktivitas statistik yang 
mempublikasikan nilai akurasi 

5 2 4 3 3      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan yang terbit 
tepat waktu 

17 45 12 9 44      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan yang 
memiliki ISSN/ISBN 

16 45 12 8 44      

 Jumlah Release data Statistik 
Kependudukan dan ketenaga 
kerjaan yang tepat waktu  

4 2 2 2 2      

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

100% 100% 100% 100% 100%      

 Publikasi/Laporan survei 
Penduduk Antar Sensus 

1 2 1   45,75 7,50 5,00   



 

 

 4
3

 

Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Survei Penduduk Antar Sensus 
yang terbit tepat waktu 

1 1         

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Survei Penduduk Antar Sensus 
yang memiliki ISSN/ISBN 

1 1 1        

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Survei Penduduk Antar Sensus 

95%          

 Publikasi/Laporan Sensus 
Penduduk 

   1 1    7,97 193,81 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Sensus Penduduk yang terbit 
tepat waktu 

   1 1      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Sensus Penduduk yang 
memiliki ISSN/ISBN  

          

KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik 
Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan 
Pengembangan Statistik Kesejahteraan 
Rakyat)  

     47,83 50,70 53,75 56,97 60,39 269,65 

 Publikasi/Laporan Statistik 
kesejahteraan rakyat yang 
terbit tepat waktu 

21 19 21 20 20 47,83 50,70 53,75 56,97 60,39 

Direktorat 
Statistik 

Kesejahte- 
raan 

Rakyat 
 Jumlah Aktivitas statistik yang 

mempublikasikan nilai akurasi 
2 3 1 2 3      



 

 

         44
 

Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan Rakyat 
yang terbit tepat waktu 

21 19 21 20 20      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Kesejahteraan Rakyat 
yang memiliki ISSN/ISBN 

21 22 23 22 22      

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

98% 98% 98% 98% 98%      

KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial (Penyediaan dan 
Pengembangan Statistik Ketahanan 
Sosial) 

     14,27 6,87 7,26 43,43 8,89 80,72 

 Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial 

14 12 13 12 13 3,03 6,23 6,60 7,00 7,42 
Statistik 

Ketahanan 
Sosial  Jumlah Aktivitas statistik yang 

mempublikasikan nilai akurasi 
3 1 3 2 1      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang terbit tepat waktu 

14 12 13 12 13      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang memiliki ISSN/ISBN 

10 9 9 9 10      

 Jumlah release Statistik 
Ketahanan Sosial yang tepat 
waktu 

2 2 2 2 2      
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Program
/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome) / 
Sasaran Kegiatan (Output) / 

Indikator 

Target Kinerja Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah) Unit 
Organisasi 
pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

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

100% 100% 100% 100% 100%      

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

100% 100% 100% 100% 100%      

 Metode Pengukuran Data 
Kemiskinan yang 
disempurnakan 

1 1    0,33 0,64 0,66 0,66 0,71 

 Persentase terbangunnya 
metode kemiskinan y mutakhir 

100% 100%         

 Publikasi/Laporan Pendataan 
Podes 

   37 1    35,77 0,76 

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Pendataan Podes yang terbit 
tepat waktu 

   37 1      

 Jumlah Publikasi/Laporan 
Pendataan Podes yang 
memiliki ISSN/ISBN 

   37       

 Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 
Pendataan Podes 

   100%       

 Basis data Terpadu Program 
Perlindungan Sosial 

1     10,91     

 Persentase basis data Terpadu 
Program Persentase basis 
data Terpadu Program 

100%          



 

 

 


