


 

 

1 | P a g e  
 



 

 

2 | P a g e  
 

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI 

2015-2019 (REVIU)  

 

No. Publikasi 

Katalog BPS 

Ukuran Buku   : 17 cm x 24 cm 

Jumlah Halaman  : 35 

 

Naskah : 

Deputi Bidang Statistik Produksi 

Biro Bina Program 

 

Gambar Kulit : 

Deputi Bidang Statistik Produksi 

Biro Bina Program 

 

 

Diterbitkan oleh : 

Badan Pusat Statistik - Indonesia 

 

 



 

 

3 | P a g e  
 



 

 

i | P a g e  
 

Kata Pengantar 
 

Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Produksi (Reviu) Tahun 2015–2019 adalah 

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Statistik Produksi untuk 5 

(lima) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi Renstra 

BPS Tahun 2015‐2019. Renstra KeDeputi  Bidang Statistik Produksi ini diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang 

statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, 

kehutanan, industri pengolahan, pertambangan dan energi serta konstruksi khususnya 

dari akurasi data yang dihasilkan dan kecepatan penyajian data. 

Semua staf di Deputi  Bidang Statistik Produksi 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 

Deputi  Bidang Statistik Produksi “Pelopor Data Statistik Produksi terpercaya untuk 

semua”. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak. 
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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Salah Satu Tugas Deputi Bidang Statistik Produksi BPS adalah menyediakan data dan 

informasi statistik produksi yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri besar dan sedang, industri 

kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi serta konstruksi. Dalam 

melaksanakan kegiatannya KeDeputi  Bidang Statistik Produksi 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” Deputi Bidang Statistik Produksi BPS dituntut untuk menyediakan data 

statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, 

kehutanan, industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, 

pertambangan dan energi serta konstruksi yang terpercaya, oleh karena itu, 

diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi 

yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi tersebut. 

Dalam menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, 

Deputi  Bidang Statistik Produksi menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan 

upaya peningkatan dan kemampuan Deputi  Bidang Statistik Produksi dalam 

menyediakan data statistik yang berkualitas, yaitu untuk dapat menjalankan 

perannya sebagai penyedia data statistik tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri besar dan sedang, industri 

kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi serta konstruksi yang terpercaya 

melalui 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan strategis BPS yaitu peningkatan kualitas data 

statistik melalui kerangka penjaminan kualitas. 
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Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dijabarkan 

melalui sasaran strategis meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas 

data statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, 

perikanan, kehutanan, industri pengolahan, pertambangan dan energi serta 

konstruksi, dan meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement), sedangkan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

dijabarkan melalui sasaran strategis meningkatnya kualitas hubungan dengan 

pengguna data (user engagement). 

 

Penjabaran tujuan pada Renstra Deputi Bidang Statistik Produksi menjadi 

peningkatan kualitas data statistik bidang produksi dengan sasaran strategis  adalah 

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik bidang 

produksi. 

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 Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan. 

2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan; dan 

3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan 

Penggalian, Energi, dan Konstruksi; 

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra 

Deputi Bidang Statistik Produksi 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Statistik Produksi untuk mewujudkan visinya 

sebagai ”pelopor data statistik produksi terpercaya untuk semua”. 
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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 Produksi mengacu pada 

Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 ‐ 2019 dalam menjalankan tugasnya 

masing‐masing guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai 

tujuan pemerintah. Renstra Deputi Bidang Statistik Produksi 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 
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memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. 

 

1.2.  Kondisi Umum 

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik bidang produksi antara lain: 

1. Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan 

2. Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan 

3. Penyediaan dan pengembangan statistik industri pengolahan, pertambangan 

dan penggalian, energi, dan konstruksi 

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

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

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 

116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 643). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan 

penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik bidang produksi. 

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 produksi ini 

diharapkan dapat membantu pemerintah untuk pengambilan keputusan yang 

efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data 

statistik bidang produksi juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan 

gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. 

 



 

 

4 | P a g e  
 

1.3. Potensi dan Permasalahan 

1.3.1.  Potensi yang Dimiliki 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 643), secara umum fungsi Deputi Bidang Statistik Produksi adalah 

pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik bidang produksi. Perka tersebut menjamin koordinasi 

dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk 

menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang penyediaan data statistik 

yang berkualitas dan tepat waktu. Untuk itu kedeputian bidang statistik produksi 

telah melakukan banyak kerjasama di bidang statistik dengan kementerian terkait 

seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 

Kementerian Kehutanan untuk perbaikan sistem official statistics. 

 

1.3.2.  Permasalahan yang Dihadapi 

BPS 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 harus mendapatkan respon yang tepat, 

sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik 

terpercaya bagi semua terus meningkat. 

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). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat 

menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum 
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terbentuk suatu strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang koheren kepada 

pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih 

berkualitas. 

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi 

secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu 

permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan 

statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan 

pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat 

penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui 

upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik 

responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri 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 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. 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 
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ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik 

khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat 

terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.  

Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan 

permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan 

proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, 

sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu 

maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi 

antar pusat‐pusat dan pusat‐daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi 

karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah. 

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk 

mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem 

pengolahan data yang dikembangkan secara standalone (berdiri sendiri) oleh 

beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk 

pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan 

baik. 

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber 

daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini 

sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. 

Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan 

SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih 

dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi. 

Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem 

perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang 

dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. 

Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara 

unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses‐proses dalam manajemen 

sumber daya manusia. 
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BAB 2 

Visi, Misi, dan Tujuan  

Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

 

2.1 Visi Deputi Bidang Statistik Produksi 
2.2 Misi Deputi Bidang Statistik Produksi 
2.3 Tujuan Deputi Bidang Statistik Produksi 
2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Produksi 
2.5 Nilai Inti 
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2.1. Visi Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

Visi Deputi Bidang Statistik Bidang  Produksi  2015  ‐   2019  dibangun  dengan 

memperhatikan pencapaian pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

periode kedua 2010 ‐ 2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan 

komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik produksi diarahkan agar 

mampu mengako modasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi 

yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung 

tantangan keragaman data dan informasi statistik produksi pada tingkatan wilayah 

kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan 

kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik produksi, dan 

memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik bidang produksi. 

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi Deputi  

Bidang Statistik Produksi adalah “Pelopor Data Statistik Bidang Produksi 

terpercaya untuk Semua”. 

 
2.2. Misi Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

Untuk mencapai visi Deputi Bidang Statistik Produksi, maka ditetapkan misi 

Deputi Bidang Statistik Produksi yang menggambarkan hal yang harus 

dilaksanakan. Misi dari Deputi Bidang Statistik Produksi dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Menyediakan data statistik bidang produksi yang berkualitas melalui 
kegiatan statistik terintegrasi dan berstandar nasional maupun 
internasional; 

b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik produksi; 

c. Membangun insan bidang statistik produksi yang profesional, 
berintegritas, dan amanah untuk kemajuan statistik produksi. 
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2.3. Tujuan Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

Tujuan Deputi Bidang Statistik Produksi untuk mendukung upaya 

pencapaian visi dan misi adalah peningkatan kualitas data statistik bidang 

produksi. Peningkatan kualitas data statistik bidang produksi melalui kerangka 

penjaminan kualitas terkait dengan misi pertama dan ketiga yaitu menyediakan 

data statistik bidang produksi berkualitas melalui kegiatan statistik terintegrasi dan 

berstandar nasional maupun internasional dan membangun insan statistik bidang 

statistik untuk kemajuan statistik bidang produksi. 

Peningkatan kualitas hubungan dengan pe ngguna data terkait dengan misi 

kedua dan ketiga yaitu memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan melaui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik produksi 

dan membangun insan bidang statistik produksi yang profesional, berintegritas, 

dan amanah untuk kemajuan statistik produksi. 

2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Produksi 
 
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 Deputi Bidang Statistik Produksi. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh 

Deputi Bidang Statistik Produksi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan 

oleh adanya hasil (outcome) dari program dan kegiatan pada Ke Deputi Bidang 

Statistik Produksi. Adapun tujuan, sasaran strategis, dan indikator Deputi Bidang 

Statistik Produksi dapat dirumuskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Produksi 

Tujuan Sasaran Strategis Indikator 

Peningkatan kualitas 
data statistik bidang 
produksi 

Peningkatan kualitas data 
statistik bidang produksi 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan 
kelengkapan data statistik 
bidang Produksi 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan akurasi 
data statistik bidang Produksi 

Persentase konsumen yang 
merasa puas dengan 
kemutakhiran data statistik 
bidang Produksi 

Jum lah aktivitas sta tistik yang 
mempublikasikan nilai akurasi 

Jum lah Publikasi/Laporan 
Statistik bidang Produksi yang 
terbit tepat waktu 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Bidang Produksi yang memiliki 
ISSN/ISBN 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Sensus Pertanian yang terbit 
tepat waktu 

Jumlah Release data Statistik 
Bidang Produksi yang tepat 
waktu 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) survei 
bidang produksi 

Jumlah Instansi Pemerintah dan 
swasta yang menerima 
publikasi BPS 

Jumlah aktivitas statistik 
produksi yang metadatanya 
terdapat pada SiRusa 

 

2.5. Nilai‐ nilai Inti BPS 
 
Nilai inti merupakan nilai‐nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan 

memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk 
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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 pega wai 

untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan 

terpercaya, jujur, tulus, dan adil. 
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BAB 3 

Arah Kebijakan, Strategi, dan 
Kerangka Regulasi Deputi Bidang 
Statistik Produksi 
 

 

3.1 Arah kebijakan Deputi Bidang Statisik Produksi 
3.2 Kerangka Regulasi Deputi Bidang Stastik Produksi 
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3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

Salah satu prioritas pembangunan di bidang Statistik adalah meningkatkan 

kualitas data statistik yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria 

seperti: akurat, relevan, tepat waktu/timeli nes, 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 

Produksi 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, yang 

memiliki 4 (empat) tujuan dimana 2 (dua) tujuan diantaranya adalah “Peningkatan 

kualitas data statistik bidang produksi dan Peningkatan kualitas hubungan 

dengan pengguna data”. Dari dua tujuan tersebut beberapa sasaran strategis yang 

hendak dicapai pada Deputi Bidang Statistik Produksi adalah: 

a) Peningkatan kualitas data statistik bidang Produksi; 

b) Menyediakan data statistik bidang produksi yang berkualitas; 

c) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

engagement); dan 

d) Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data. 
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Sedangkan arah kebijakan yang hendak diterapkan dalam mencapai sasaran 

strategis tersebut adalah: 

a) Peni ngkatan ketersediaan data dan informasi statistik bidang produksi yang 

berkualitas 

b) Peningkatan Respons Rate 

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik 

bidang produksi 

Adapun strategi yang digunakan dan menyertai arah kebijakan tersebut 

meliputi: 

a) Meningkatkan publikasi survei statistik bidang produksi yang mencantumkan 

ukuran kualitas 

b) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan 

data dan informasi statistik bidang produksi 

c) Meningkatkan kualitas metodologi dan sensus sesuai standar nasional dan 

internasional 

d) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data 

e) Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS 

f) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik bidang produksi 

g) Meningkatkan customer relationship management 

h) Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik bidang produksi. 

 

3.1.1 Program dan Kegiatan 
 

Dari 4 (empat) program BPS yang tersedia yaitu: (i) PPIS (Program 

Penyediaan dan Pelayanan Informasi statistik), (ii) DMPTTL (Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS), (iii) PSPA (Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS), dan (iv) PPAA (Program 

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur), Deputi Bidang Statistik 
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Produksi merupakan salah satu kedeputian yang hanya menjalankan satu program 

yaitu Program PPIS. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 

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 

Produksi secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik. 

Berikut dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan Deputi Bidang 

Statistik Produksi terkait hubungan Visi, Misi dan Tujuan sampai dengan program 

dan kegiatan:  
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Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, hingga Program dan Kegiatan Deputi Bidang Statistik Produksi 

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 
 

STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 
 

Pelopor data 
statistik bidang 
produksi 
terpercaya 
untuk semua 

1. Menyediakan data 
statistik bidang 
produksi 
berkualitas melalui 
kegiatan statistik 
yang terintegrasi 
yang berstandar 
nasional dan 
internasional 

2. Memperkuat 
sistem statistik 
nasional yang 
berkesinambungan 
melalui pembinaan 
dan koordinasi 
statistik 

3. Membangun insan 
statitik bidang 
produksi yang 
profesional, 
berintegritas dan 
amanah untuk 
kemajuan 
perstatistikan 

Pening katan 
kualitas data 
statistik bidang 
produksi 

Meningkatnya kepercayaan 
pengguna terhadap kualitas 
data statistik bidang 
produksi 

1. Peningkatan 
ketersediaan data dan 
informasi statistik 
bidang produksi yang 
berkualitas 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

Meningkatkan 
publikasi survei 
statistik bidang 
produksi yang 
mencantumkan 
ukuran kualitas, 

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

Meningkatkan kualitas 
metodologi survei dan 
sensus sesuai standar 
internasional. 

Program 
PPIS 

• Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik Industri, 
Pertambangan 
dan Penggalian, 
Energi , dan 
Konstruksi; 
• Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik Peternakan, 
Perikanan, dan 
Kehutanan; dan 
• Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik Tanaman 
Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan 

 
2. Pe ningkatan  
respons rate 

1. 
 
 
 
2. 

Meningkatkan 
Komunikasi dengan 
penyedia 
data 
Meningkatkan 
sosialisasi kegiatan 
BPS 

Program 
PPIS 

• Penyediaan dan 
Pelayanan Informasi 
Statistik; 
• Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik Industri, 
Pertambangan 
dan Penggalian, 
Energi, dan 
Konstruksi; dan 
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VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 
 

STRATEGI PROGRAM KEGIATAN 
 

        • Penye diaan dan 
Pengembangan 
Statistik Peternakan, 
Perikanan, dan 
Kehutanan 

 
3. Pe ningkatan  
pelayanan 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

M eningkatkan 
deseminasi hasil 
kegiatan statistik 
bidang produksi 
Meningkatkan 
Customer 
relationship 
management 
Meningkatkan 
sosialisasi kegiatan 
statistik bidang 
produksi. 
 

Program 
PPIS 

• Penye diaan dan 
Pelayanan Informasi 
Statistik; 
• Penye diaan dan 
Penge mbangan 
Statistik Industri, 
Pertambangan 
dan Penggalian, 
Energi, dan 
Konstruksi; dan 
• Penye diaan dan 
Pengembangan 
Statistik Peternakan, 
Perikanan, dan 
Kehutanan 
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3.2. Kerangka Regulasi Deputi Bidang Statistik Produksi 
 

Deputi Bidang Statistik Produksi 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 mengatu rkegiatan di Deputi Bidang Statistik Produksi 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 Produksi khusus terkait hal yang mengatur tentang penyelenggaraan 

kegiatan statistik: 

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

• Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, 

yakni sta tistik 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: 

• Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, 

sektoral, dan khusus, 

• Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik 

antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat, 
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• 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 
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BAB 4 
 

 

Target Kinerja dan Kerangka 
Pendanaan 
 

 

4.1 Target Kinerja 
 

4.2 Kerangka Pendanaan 
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4.1 Target Kinerja 

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 

Kedeputian Bidang Statistik Produksi 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator 

kinerja beserta target kinerjanya. Pada subbab 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 Produksi untuk 

Pembangunan Jangka Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang 

mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Statistik 

Produksi dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Deputi 

Bidang Statistik Produksi tahun 2015–2019 disertai target kinerja pada tahun 

terakhir (2019)  adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Produksi 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET 

KINERJA 

Meningkatnya 

kepercayaan 

pengguna  data 

terhadap kualitas 

data statistik 

bidang Produksi 

GET KINERJA 

1. Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan kelengkapan data statistik bidang 

Produksi 

85 

2.    Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan akurasi data statistik bidang Produksi 

85 

3.    Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan kemutakhiran data statistik bidang 

Produksi 

85 

4.   Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan 

nilai akurasi 

6 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET 

KINERJA 

5.   Jumlah Publikasi/Laporan Statistik bidang 

Produksi yang terbit tepat waktu 

67 

6.   Jumlah Publikasi /Laporan Bidang Produksi yang 

memiliki ISSN/ISBN 

57 

7.   Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian yang 

terbit tepat waktu 

- 

8.   Jumlah Release data Statistik Bidang Produksi 

yang tepat waktu 

9 

9.   Persentase pema sukan dokumen (response 

rate) survei bidang produksi 88.11% 

10. Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 

menerima publikasi BPS 3,739 

11. Jumlah aktivitas statistik produksi yang 

metadatanya terdapat pada SiRusa 41 

 

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 Produksi menjalankan 1 

(satu) program PPIS dan 1 (satu) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan 

dijalankan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi dalam kurun waktu 2015‐2019 

adalah sebagai berikut: 

Program Penyediaan dan dan Pelayanan Informasi Statistik, dengan kegiatan: 

(i) Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

a. Survei tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 

- Publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, 

dan perkebunan 

b. Sensus Pertanian 2013 

- Publikasi /Laporan Sensus Pertanian 

- Publikasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 
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(ii) Publikasi Statistik Peternakan , Perikanan, dan Kehutanan 

(a) Survei Kegiatan Sektor Peternakan, Perikanan , dan Kehutanan 

‐ Publikasi Statistik Statistik Peternakan, Perikanan, dan 

kehutanan 

(iii) Publikasi Statistik Pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air 

bersih, dan konstruksi 

(a) Survei kegiatan sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, 

listrik, gas, air bersih, dan konstruksi 

-      Publikasi/laporan statistik pertambangan, industri 

manufaktur, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi 

 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanan kegiatan disertai masing‐masing output 

ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan indikator kinerja 

output (IKO). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja 

Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan 

dengan sasaran kegiatan (output). 

Indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja output dari masing‐masing 

program dan kegiatan BPS dalam kurun waku 2015 – 2019 dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan 

untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS 

dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB 5 
 

 

Penutup 
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Penutup 

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Statistik Produksi periode 2015 – 2019 

disusun dengan mengikuti arah kebijakan BPS dalam mengisi pembangunan nasional 

RPJMN 2015 – 20 19 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, 

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan 

khususnya di bidang Statistik Produksi. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputi Bidang 

Statistik Produksi 2015 ‐ 2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh Staf 

Deputi Bidang Statistik Produksi 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 profesional, berintegritas, dan amanah. 

Kiranya keinginan kuat untuk menyediakan data statistik produksi yang berkualitas 

dapat selalu 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 
 
 

Lampiran 1 Matriks Kinerja 

Lampiran 2 Matriks Pendanaan 
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Unit Kerja 
/ Program 
/ Kegiatan 

Tujuan Sasaran Indikator 

Target Kinerja 

Unit  Organisasi 
Pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 

         
Deputi Bidang Statistik Produksi                 

  Peningkatan kualitas data 
statistik bidang produksi 

Peningkatan kualitas data 
statistik bidang Produksi 

            Deputi Bidang 

Statistik 

Produksi 

  Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan  kualitas data 
statistik bidang 
produksi 

80% 80% 85% 85% 85% 

  Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan  kelengkapan 
data statistik bidang 
Produksi 

80% 80% 85% 85% 85% 

  Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan akurasi data 
statistik bidang 
Produksi 

80% 80% 85% 85% 85% 

  Persentase konsumen 
yang merasa puas 
dengan kemutakhiran 
data statistik bidang 
Produksi 

80% 80% 85% 85% 85% 

  Jumlah Aktivitas 
statistik 
yang mempublikasikan 
nilai akurasi 

13 5 6 6 6 
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Unit Kerja 
/ Program 
/ Kegiatan 

Tujuan Sasaran Indikator 

Target Kinerja 

Unit  Organisasi 
Pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 

         

  Jumlah 
Publikasi/Laporan 
Statistik bidang 
Produksi yang terbit 
tepat waktu 

66 96 84 68 67 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan 
Bid  ng Produksi yang 
memiliki ISSN/ISBN 

81 63 60 57 57 

  Jumlah 
Publikasi/Laporan 
Sensus Pertanian yang 
terbit tepat waktu 

25           

  Jumlah Release data 
Statistik Bidang 
Produksi yang tepat 
waktu 

8 7 4 4 9 

  Persentase pemasukan 
dokumen (response 
rate) survei statistik 
produksi 

88.28% 88.16% 93.56% 97,96% 88.11% 

  Jumlah Instansi 
Pemerintah dan swasta 
yang menerima 
publikasi 
BPS 

4364 4364 4500 3852 3739 

  Jumlah aktivitas 
statistik produksi yang 
metadatanya terdapat 
pada SiRusa 

47 42 34 42 41 
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