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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. SEJARAH BPS 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 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 :   

 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. 

 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. 

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

 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 

 Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 

 Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan 

statistik. 

 Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk 

kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” dengan 

Misi 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. 
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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. 

Untuk mencapai visi tersebut BPS Kota Tegal menetapkan empat tujuan 

yang ingin dicapai dan menjadi panduan meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan kegiatan statistik, yaitu:  

1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas  

2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, 

Efektif, dan Efisien  

3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja  

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan 

2.3. STRUKTUR ORGANISASI 

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

kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 007 Tahun 2008 Tanggal 15 

Pebruari 2008, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota 

Tegal, yaitu terdiri dari : Kepala; Sub bagian Tata Usaha; Seksi Statistik sosial; 

Seksi Statistik Produksi; Seksi Statistik Distribusi; Seksi Neraca Wilayah dan 

Analisis Statistik; Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Adapun gambar struktur organisasi BPS Kota Tegal dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Gambar II.1.  
Struktur Organisasi BPS Kota Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kota Tegal Tahun 2017 
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TUGAS MASING MASING BAGIANNYA DALAM PELAYANAN 
PEMBERIAN DATA DALAM STRUKTUR 

 
Kepala BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas memimpin BPS 

Kabupaten/Kota sesuai dengn tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota serta 

membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar berdaya guna dan berhasil 

guna. 

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakuklan penyusunan 

rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, 

perlengkapan, serta uruasan dalam. 

b. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pengolahan, ana lisis, evaluasi, dan pelaporan statistik 

sosial. 

c. Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas mempunyai tugas 

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, ana lisis, 

evaluasi, dan pelaporan statistik produksi. 

d. Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas mempunyai tugas 

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, ana lisis, 

evaluasi, dan pelaporan statistic distribusi  

e. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, 

evaluasi,dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas 

sektor 

f. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas 

melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan 

rujukan statistic, serta dieminasi dan layanan statistik. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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h. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga 

Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

i. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang 

dimaksud yaitu dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh kepala BPS Kabupaten/Kota. 

j .   Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksudkan yaitu telah 

ditentukan berdsarkan kebutuhan dan beban kerja. 

k. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebbagaimana yang dimaksudkan 

adalah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undagan 

yang berlaku. 

Kordinator Statistik Kecamatan : 

Pada setiap kecamatan diangkat seorang atau lebih koordintor Statistik 

Kecamatan di singkat KSK dengan tugas melaksanakan kegiatan 

statistik dasar di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

 

 

 

 


