
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro

Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang

Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara

lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar

yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan

BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi,

perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama

dengan BPS.
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2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita

Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan

mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung

aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan

pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus

dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini

didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari

departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder

2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi

lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan

statistik.

4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk

kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS

Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
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B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai BPS Kota Bandar Lampung

BPS Kota Bandar Lampung memiliki visi yaitu : “Pelopor data statistik

terpercaya untuk semua”.

Sesuai dengan visinya, BPS Kota Bandar Lampung telah merumuskan misinya

sebagai berikut:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk

penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.

2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung

pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan

Indonesia.

3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi,

pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap

penyelenggaraan statistik.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang

diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik

Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

BPS Kota Bandar Lampung memiliki nilai-nilai inti (core values) yang

merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku

setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. Profesional

a. Kompeten: mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban

b. Efektif: memberikan hasil maksimal
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c. Efisien: mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya

minimal

d. Inovatif: selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui

proses pembelajaran diri secara terus menerus

e. Sistemik: meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses

perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang

lain.

2. Integritas

a. Dedikasi: memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban

dan institusi

b. Disiplin: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

c. Konsisten: satunya kata dengan perbuatan

d. Terbuka: menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai

pihak

e. Akuntabel: bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

3. Amanah

a. Terpercaya: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak

hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi

mental spiritual

b. Jujur: melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari

prinsip moralitas

c. Tulus: melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan

(pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas
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untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan

untuk Tuhan Yang Maha Esa

d. Adil: menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS Kota Bandar Lampung

Dalam Rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dan Keputusan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 001 Tahun 2001, maka perlu

menetapkan organisasi dan tata kerja Perwakilan BPS di Daerah.

Dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat

Nomor 174.1/M.PAN/7/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPS di Daerah, maka Kepala Badan Pusat Statistik menetapkan

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah tanggal 3 September 2001.

Adapun kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan BPS Kota Bandar Lampung yaitu

sebagai berikut :

1. Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

a. BPS Kabupaten/Kota adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada BPS Provinsi.
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b. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik

dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota.

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS

Kabupaten/Kota.

c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS

Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

mempunyai kewenangan :

a. Penyusunan rencana daerah di Kabupaten/Kota secara makro di bidang

statistik

b. Perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan

daerah di Kabupaten/Kota.

c. Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten/Kota.

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten/Kota.
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Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur Organisasi BPS Kota Bandar Lampung

Bagan 2. Struktur Organisasi BPS Kota Bandar Lampung

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja

tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah

ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Kepala BPS

Tugas : memimpin BPS Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi BPS

Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berdaya guna

dan berhasil guna.

Kepala BPS Kota
Bandar Lampung

Jabatan
Fungsional

Seksi
Statistik
Produksi

Seksi
Statistik

Sosial

Seksi
Statistik

Distribusi

Seksi Integrasi
Pengolahan dan

Diseminasi Statistik

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi Neraca Wilayah
dan Analisis Statistik

(Nerwilis)
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b. Subbagagian Tata Usaha

Tugas : melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan

hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.

c. Seksi Statistik Sosial

Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

statistik sosial.

d. Seksi Statistik Produksi

Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

statistik produksi.

e. Seksi Statistik Distribusi

Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

statistik distribusi.

f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Tugas : melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.

g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Tugas : melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan

rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


