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RINGKASAN EKSEKUTIF  
  

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 

2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan 

cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan 

hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi 

pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.   

Tugas Direktorat PMSS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi 

statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.   

Visi Direktorat PMSS yaitu ”Diterapkannya metode statistik yang handal di BPS, agar 

data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat”.  Visi akan diupayakan dan dicapai dengan 

menerapkan misi Direktorat PMSS yaitu:  

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei,   

b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik, 

melaksanakan penyusunan dan pengembangan Statistical Business Register (SBR),  

c. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel, dan   

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistik.  

Pelaksanaan misi Direktorat PMSS bertujuan untuk peningkatan metodologi sensus 

dan survei. Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan misi di atas adalah menyediakan 

dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.  

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2019 

Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan 

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan.  Kode dan 

nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat  PMSS adalah [2900]. 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905]. Pengembangan Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan [2897]. Sistem Pendukung Layanan untuk 

Diseminasi Data dan Indormasi Statistik. Rata-rata capaian sasaran sebesar 103,69 %.  

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA 

Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp 7.390.417.000,- realisasinya mencapai                 

Rp 6.625.149.179,- (92,09%). Pelaksanaan program Direktorat PMSS tersebut terdapat 
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beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanakan kegiatan teknis 

dan administrasi.   

Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:  

a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, 

sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada. 

b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat 

dilakukan secara rutin. 

c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business 

Process Model (GSBPM).  

 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat PMSS untuk mengatasi hambatan 

yang dihadapi yaitu:  

a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, 

misalnya secara online, media elektronik (internet), forum diskusi atau pun 

perkumpulan statistisi, knowledge sharing antar-pegawai di dalam unit kerja, dll. 

b. Mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, dan 

jumlah SDM, 

c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal 

maupun internal BPS. 

d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk keperluan pengolahan 

data tertentu, dilakukan pada server secara on the fly.  Bersamaan dengan hal tersebut 

Direktorat PMSS mengusulkan pengadaan perangkat keras dengan spesifikasi yang 

tinggi.    

 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS, menyimpulkan bahwa 

secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan 

keberhasilan, bahkan terdapat kegiatan yang melampaui target pencapaian kinerja. 

Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 

103,69%. Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi 

Direktorat PMSS.  
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 BAB 1. PENDAHULUAN  
 

 

 

1. Latar Belakang  

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit 

kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan 

desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan 

pemetaan statistik.  

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik sebagaimana 

diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah 

diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk 

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi 

Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk 

menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah.  

Pada awal Tahun 2019, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap 

indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

Direktorat PMSS 2019. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut 

dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan 

kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.   

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2019 merupakan perwujudan 

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik 

dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.  

 

1   
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2. Maksud dan Tujuan  

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggaraan negara wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan 

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang 

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.  

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2019 adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Direktur Direktorat PMSS kepada Deputi Bidang Metodologi 

dan Informasi Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka 

mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini 

adalah mengevaluasi capaian kinerja, tujuan, dan sasaran Direktorat PMSS selama Tahun 

2019.   

3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan 

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

Pusat Statistik, sebagai berikut:  

1. Kedudukan  

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 

2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.  

2. Tugas  

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bab IV Pasal 99 

adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, 

standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.  

3. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,  

b. Pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik, dan 

pelaksanaan dan pengembangan Statistical Business Register 

c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan 

d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik.  
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4. Susunan Organisasi  

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat PMSS terdiri dari:  

a. Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei, terdiri dari 3 Seksi, yaitu 

Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial, Seksi 

Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi, dan Seksi 

Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.  

b. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, terdiri dari 2 

Seksi, yaitu Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik, dan Seksi Pengembangan 

Klasifikasi Statistik.   

c. Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel, terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi 

Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial, Seksi 

Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi, dan Seksi 

Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.  

d. Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik, terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi 

Pengembangan Peta Wilayah, Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah, dan 

Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil.  

Secara rinci bagan organisasi Direktorat PMSS terdapat pada Lampiran 1.  

5. Indikator Kinerja Utama  

Indikator kinerja utama Direktorat PMSS yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perka BPS Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 tahun 2015 

tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan BPS, yang menjadi implementasi 

sasaran Direktorat PMSS. yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei 

Sasaran Indikator Kinerja 

Utama 

Sumber Data Penjelasan 

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

Tersedianya 

dukungan 

Metodologi 

Sensus dan 

survei  yang 

tepat guna 

Jumlah Dokumen desain 

sampling Sensus dan 

survei 

Laporan Kegiatan 

Direktorat 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

Survei 

 

Jelas 

Jumlah publikasi 

standarisasi dan 

Laporan Kegiatan 

Direktorat 

Pengembangan 

Jelas 
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Sasaran Indikator Kinerja 

Utama 

Sumber Data Penjelasan 

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

klasifikasi statistik yang 

terbit tepat waktu 

Metodologi Sensus dan 

Survei 

Jumlah dokumen 

pengembangan 

kerangka sampel survei 

yang mutakhir  

Laporan Kegiatan 

Direktorat 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

Survei 

Jelas 

 Persentase data SBR 

yang ter-update 

Laporan Kegiatan 

Direktorat 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

Survei 

Formula= 

(x/y)*100%.  

x= jumlah data SBR 

yang terupdate,  

y = jumlah dataSBR 

 Persentase 

pemutakhiran data MFD 

dan MBS 

Data MFD dan MBS Jelas 

 Jumlah sistem aplikasi 

pengembangan desain 

sensus dan survei yang 

dikembangkan dan 

dipelihara 

Laporan Kegiatan 

Direktorat 

Pengembangan 

Metodologi Sensus dan 

Survei 

Jelas 

 Jumlah  laporan peta 

desa yang mutakhir 
Data MFD dan MBS Jelas 

 Jumlah Peta desa dan 

blok sensus yang di-

update 

Data MFD dan MBS Jelas 

 Jumlah permintaan 

layanan konsultasi 

klasifikasi oleh 

kementrian/lembaga/in

stitusi/perorangan 

Data MFD dan MBS Jelas 

 

4. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Pada akhir Tahun 2019, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 65 pegawai. 

Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM 

terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 52,31 persen. Hal tersebut 

mencerminkan kualitas SDM Direktorat PMSS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1 

di bawah.  
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Gambar 1.1 Komposisi SDM Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Menurut Tingkat 

Pendidikan 

 

 

5. Potensi dan Permasalahan  

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 

2008 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009,  

Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, 

pertanian, dan bidang ekonomi.  Khusus kegiatan statistik bidang ekomomi  telah dilakukan 

pengembangan kerangka sampel melalui pembangunan Statistical Business Register. Namun 

demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, 

klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.  Direktorat 

PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus 

dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi 

amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di 

bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data 

Indonesia.  

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 

khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Direktorat 

PMSS mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan 

pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Tugas penting yang menjadi 

potensi kemajuan di bidang metodologi telah dimulai pada Tahun 2019, yaitu 

pengembangan desain survei, pengelolaan kerangka sampel area, pengembangan dan 

3,08%

36,92%

52,31%

4,62% 3,08%

S3

S2

S1/DIV

DIII

SLTA



 6 

pengelolan sistem pemetaan statistik, pengelolaan sistem klasifikasi statistik, pengelolaan 

Statistical Business Register serta pembangunan standardisasi statistik.    

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa 

permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun 

administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:  

a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi 

sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada. 

b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat 

dilakukan secara rutin. 

c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business 

Process Model (GSBPM).  

 

6. Sistematika Penyajian Laporan  

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2019 disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut:  

BAB I.  Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya 

laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya 

manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta 

sistematika penyajian laporan. 

BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-

2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2019. 

BAB III.  Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2019; 

perkembangan capaian kinerja tahun 2019 terhadap capaian kinerja tahun 2018; 

capaian kinerja tahun 2019 terhadap target renstra 2015-2019; prestasi; kegiatan 

prioritas 2019; upaya efisiensi; dan realiasasi anggaran  tahun 2019.  

BAB IV.  Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk 

tahun berikutnya.  
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 BAB 2. PERENCANAAN KINERJA  
 

 

  

1. Rencana Strategis 2015-2019  

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan 

kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 

yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang 

ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka 

Menengah (PJM) 2015-2019.  

a. Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah ”Diterapkannya 

metode statistik yang handal di BPS, agar data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat”.  

b. Misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Direktorat Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:  

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei,  

b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standardisasi dan klasifikasi 

statistik; melaksanakan penyusunan dan pengembangan Statistical Business 

Register, 

c. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel, dan  

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistik.  

c. Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, seperti yang 

tercantum pada Renstra Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015-

2019, adalah peningkatan metodologi sensus dan survei.  

d. Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Dalam mencapai tujuannya, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

berkomitmen menyediakan dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna  

sebagai sasaran strategis Tahun 2019.  

 

2   
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e. Kebijakan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Arah kebijakan penyelenggaraan satuan kerja mengacu pada strategi pembangunan 

statistik yang terkait dengan visi dan misi satuan kerja adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei;  

b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standardisasi dan klasifikasi 

statistik; serta penyusunan dan pengembangan Statistical Business Register 

c. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel;  

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistik. 

f. Program Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Untuk dapat mencapai visi dan misi, program kerja kegiatan Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2019 terdapat pada Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yang terdiri dari beberapa kegiatan.  Kode dan 

nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat  Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei adalah [2900]. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905]. 

Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan [2897]. Sistem 

Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Indormasi Statistik..  Kode kegiatan 

2905 menaungi kegiatan persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).  Kode kegiatan 

2897 menaungi kegiatan pembinaan statistik sektoral. 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, Program Penyediaan dan 

Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Program Pelayanan 

dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik.  bertujuan untuk menyediakan dan 

memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pengguna data. Dalam rangka penyediaan data dan informasi statistik 

berkualitas, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan 

informasi statistik. Tugas utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei adalah mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan 

ragam statistik yang diperlukan.  

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

Pada periode 2019, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai 

oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang menjadi ukuran 

keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini 

ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei BPS.  
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Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

Tahun 2019 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Tersedianya 

dukungan 

Metodologi Sensus 

dan survei  yang 

tepat guna 

Jumlah Dokumen desain Sensus dan 

survei yang mutakhir 

Dokumen 45 

Jumlah publikasi standarisasi dan 

klasifikasi statistik yang terbit tepat 

waktu 

Publikasi/ 

Laporan 

4 

Jumlah Dokumen Pengembangan 

kerangka Sampel survei yang 

mutakhir 

Dokumen 46 

Persentase data SBR yang terupdate Persen 100 

Persentase pemutakhiran data MFD 

dan MBS 

Persen 100 

Jumlah sistem aplikasi 

Pengembangan metodologi sensus 

dan survei yang dikembangkan dan 

dipelihara 

Sistem 6 

Jumlah laporan peta desa yang 

mutakhir Laporan 1 

Jumlah peta desa dan blok sensus 

yang di-update 
Dokumen - 

Jumlah peta wilayah kerja statistik 

SP2020 (desa/kelurahan)  

Desa 83.706 

Jumlah Geotagging infrastruktur desa  Titik 

Koordinat  

2.900.000  

Jumlah Peta wilayah kerja statistik 

SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS)  

SLS  1.200.000  

Jumlah Permintaan layanan 

konsultasi klasifikasi oleh 

Kementrian/Lembaga/ Institusi/ 

Perorangan   

Dokumen  100  

 

 

Kegiatan Anggaran 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei   Rp 7.390.417.000,- 
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 BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA  
 

  

 

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan mau pun 

kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2019 melalui program-program 

kegiatan diuraikan pada bab ini.  

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2019 

Capaian kinerja 2019 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan 

sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan 

sasaran strategis selama tahun 2019. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan 

antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 2019 yang telah ditetapkan pada awal 

tahun. Capaian kinerja setiap sasaran strategis Direktorat PMSS dapat dilihat pada ulasan 

berikut.  

Tujuan: peningkatan metodologi sensus dan survei.  

Secara umum, kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS 

menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 103,69 persen 

selama tahun 2019. Ada satu indikator yang memiliki revisi target nol, yaitu “jumlah peta 

desa dan blok sensus yang di-update”. Pada tahun 2019 diberi target nol karena ada strategi 

baru atau perubahan metode pencacahan SP2020. Pelaksanaan SP2020 dilakukan dengan 

menggunakan metode kombinasi.  Metode ini menggunakan data registrasi penduduk yang 

berasal dari Kementerian Dalam Negeri.  Hal ini mengharuskan Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei menyusun wilayah kerja statistik baru berbasis Satuan 

Lingkungan terkecil (SLS) termasuk pemetaannya. Perubahan tersebut berimbas pada 

indikator kinerja yang mengukur sasaran strategis. Dengan demikian, perjanjian kinerja 

yang disusun pada awal rencana kerja jangka menengah mengalami penyesuaian seperti 

tercantum pada Tabel 2.1. Indikator kinerja baru tersebut adalah Jumlah peta wilayah kerja 

3   
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statistik SP2020 (desa/kelurahan), jumlah geotagging infrastruktur desa, jumlah peta 

wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan Setempat/SLS). 

 

Tabel. 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2019 

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

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

Tersedianya 
dukungan 
metodologi 
sensus dan 
survei yang 
tepat guna 

 

1. Jumlah dokumen desain 
sensus dan survei yang 
mutakhir 

Dokumen 45 50 111.11 

2. Jumlah publikasi 
standardisasi dan klasifikasi 
statistik yang terbit tepat 
waktu 

Publikasi/ 
Laporan 

4 4 100.00 

 3. Jumlah dokumen 
pengembangan kerangka 
sampel survei yang mutakhir 

Dokumen 46 53 115.22 

 4. Persentase data SBR yang 
ter-update 

Persen 100 99,38 99.38 

 5. Persentase pemutakhiran 
data MFD dan MBS 

Persen 100 100 100.00 

 6. Jumlah sistem aplikasi 
pengembangan metodologi 
sensus dan survei yang 
dikembangkan dan 
dipelihara 

Sistem 6 6 100.00 

 7. Jumlah laporan peta wilayah 
kerja statistik yang mutakhir 

Publikasi/ 
Laporan 

1 1 100.00 

 8. Jumlah peta desa dan blok 
sensus yang di-update 

Dokumen -  - 

 9. Jumlah peta wilayah kerja 
statistik SP2020 yang 
mutakhir (desa/kelurahan) 

Dokumen 83.706 84.091 100.46 

 10. Jumlah geotagging 
infrastruktur desa 

Titik 
koordinat 

2.900.000 2.900.000 100.00 

 11. Jumlah peta wilayah kerja 
statistik SP2020 yang 
mutakhir (satuan lingkungan 
setempat) 

Dokumen 1.200.000 1.312.573 109.38 

 12. Jumlah permintaan layanan 
konsultasi klasifikasi oleh 
kementrian/lembaga/institu
si/perorangan 

Dokumen 100 105 105.00 
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Selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan 

dengan pencapaian yang baik. Namun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa 

kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi 

untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang 

ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator. 

Indikator Kinerja 1: Jumlah dokumen  desain sensus dan survei yang mutakhir 

Pencapaian Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam capaian 

indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang mutakhir tidak terlepas 

dari indikator lain yang saling terkait. Dalam periode 2019, Direktorat PMSS telah 

menghasilkan 50 dokumen desain sampling sensus dan survei dari yang ditargetkan 

sebanyak 45 dokumen. Perencanaan target sebanyak 45 dokumen didasarkan pada infomasi 

awal dari unit kerja yang menangani program kegiatan BPS. Dokumen desain sensus dan 

survei merupakan naskah desain survei yang disiapkan untuk masing-masing survey bidang 

statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa. Isi dalam 

dokumen desain ini mencakup antara lain jumlah sampel, metode dan prosedur 

pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (weight), prosedur penghitungan 

kesalahan sampling (sampling error), dan prosedur pengumpulan data. 

Namun dalam perjalanannya, pada akhir tahun ada tambahan permintaan 

rancangan survei yang berasal dari lembaga lain. Kegiatan ini dibiayai dengan anggaran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai Pembina statistik sektoral yang 

menangani bidang metodologi sensus dan survei, tentu hal ini menjadi kewajiban Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. 

Permasalahan yang terjadi adalah: 

1. Penggunaan skema pembiayaan PNBP dan mekanisme pencairan anggaran yang 

diterapkan secara berbeda antara kedua instansi menimbulkan permasalahan. Masalah 

yang timbul adalah adanya double pemotongan pajak, yaitu pajak pengiriman anggaran 

oleh pihak pemberi kerja ke BPS, dan pajak pada saat pencairan anggaran oleh 

Bendahara di BPS.   

2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran yang diakibatkan adanya peraturan tentang 

batas maksimum penerimaan honor kelompok kerja (pokja) dan jumlah hari kerja yang 

digunakan untuk kegiatan berbayar (yang dapat di-SPJ-kan). 

3. Perjanjian Kerjasama yang disiapkan pada akhir tahun mengakibatkan penyelesaian 

pekerjaan memerlukan waktu lebih di luar jam kantor karena waktu dan sumber daya 

tidak sesuai dengan beban dan jumlah hari kerja yang diperlukan. 
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4. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), 

prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia), dan waktu  

yang diperlukan untuk pengembangan desain survei. 

5. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang 

metodologi sensus dan survey yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang 

padat pada jam kerja. 

6. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral 

belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang 

peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral, serta 

kurangnya kesadaran unit kerja terkait lainnya dalam mendukung kelancaran 

pembinaan sesuai peraturan yang berlaku. 

Strategi untuk mengatasi masalah:  

1. Kurangnya tenaga penyelesaian pekerjaan tambahan diatasi dengan pengerahan tenaga 

pegawai magang yang baru datang pada akhir tahun. Selain itu, pegawai magang juga 

diperbantukan untuk mengompilasi dokumen pengembangan desain sensus dan survei 

sebagai salah satu indikator di tingkat eselon 3 yang mendukung indikator ini.  

2. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk 

pengayaan di bidang desain sensus dan survei. 

3. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara learning by doing dan juga 

di luar jam kerja. 

4. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan 

kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan. 

5. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mekanisme 

pemintaan layanan di bidang metodologi survei bagi penyelenggara kegiatan statistik 

(termasuk bagi subject matter di BPS). 

Indikator Kinerja 2: Jumlah publikasi standardisasi dan klasifikasi statistik yang 

terbit tepat waktu 

Pada tahun 2019, dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik, 

Direktorat PMSS menghasilkan 4 output laporan/aktivitas sesuai target (100%) yang 

meliputi: 

1. Laporan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan 2019 

Dalam rangka persiapan Sensus Penduduk (SP) 2020, BPS mulai mempersiapkan 

berbagai instrumen pendukung dalam pengumpulan data. Salah satu instrumen pendukung 
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yang diperlukan dalam pendataan SP 2020 berupa tersedianya klasifikasi desa urban rural 

atau perkotaan/perdesaan. Untuk memastikan konsistensi dan validitas data wilayah 

administrasi terkecil dalam SP2020, maka diperlukan updating terhadap status desa/kota 

di seluruh Indonesia. Data yang digunakan adalah hasil pendataan potensi desa (PODES) 

2018 dengan melakukan konfirmasi kembali. Hal ini diperlukan untuk dapat melakukan 

penyajian data sampai level wilayah administrasi terkecil. 

Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan dimaksudkan untuk melakukan updating 

status desa urban rural yang dimiliki BPS saat ini berdasarkan data PODES 2018, sehingga 

master desa perkotaan/perdesaan yang mutakhir dapat digunakan dalam penyajian data 

hasil SP2020 menurut wilayah administrasi terkecil. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini 

adalah sebagai bahan acuan dalam penentuan perubahan kriteria desa perkotaan dan 

pedesaan guna mengenalkan hasil penyempurnaan klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan 

2019. 

Selama 2019, kegiatan Klasifikasi Desa Urban Rural dibagi dalam 2 tahap. Pada 

Tahap 1 dilakukan pengujian Hasil Kajian Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan yang telah 

dilakukan di tahun 2018 dengan data Podes 2008 dan membandingkannya dengan 

Klasifikasi berdasarkan Perka BPS 2010. Untuk Tahap 2, Hasil Perbandingan Klasifikasi 

2010 dan 2018 kemudian dilakukan konfirmasi ke daerah dengan menggunakan kuesioner 

agar dapat dilakukan evaluasi terhadap skor yang dihasilkan. 

Berdasarkan kegiatan Tahap I, dengan menggunakan data Podes 2018 diperoleh 

hasil jumlah desa yang berstatus perkotaan sebanyak 28.226 atau sekitar 33,63 persen dan 

desa perdesaan 55.705 atau sekitar 66,37 persen. Untuk desa perkotaan meningkat sekitar 

13.16 persen dari tahun 2010. Pada Tahun 2010 perdasarkan perka, desa yang berstatus 

perkotaan ada sebanyak 15.786 desa atau sekitar 20,47 persen, sedangkan desa perdesaan 

sebanyak 61.340 desa atau sekitar 79,53 persen. Dibandingkan dengan klasifikasi desa pada 

tahun 2010, terdapat 1.126 desa yang berubah statusnya dari urban ke rural sehingga perlu 

dilakukan konfirmasi kembali. Selain 1.126 desa yang dikonfirmasi, terdapat tambahan 12 

desa yang merupakan usulan perubahan status desa perdesaan menjadi desa perkotaan dari 

BPS Kabupaten/Kota. 

Pada kegiatan tahap II, hasil final berdasarkan hasil konfirmasi dari 1.138 desa 

adalah desa yang berstatus perkotaan sebanyak 208 desa dan yang berstatus perdesaan 

sebanyak 930 desa. Hasil pada kegiatan tahap II selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil 

penghitungan klasifikasi pada data PODES Update 2019 dan hasil akhirnya diterbitkan 

dalam bentuk Perka BPS Klasifikasi Desa Perkotaan Perdesaan 2020. 
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2. Laporan Statistical Business Register 2019 

Pada tahun 2013, BPS mulai membangun SBR dengan nama Integrated Business 

Register (IBR) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh subject matter 

secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR ditetapkan sebagai salah satu prinsip dasar 

transformasi statistik dan peningkatan kualitas melalui program STATCAP-CERDAS dan 

Reformasi Birokrasi BPS. SBR dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku 

mengikuti System of National Account (SNA) 2008. SBR merupakan daftar unit ekonomi yang 

terstruktur dan ter-update secara reguler dalam suatu wilayah, yang dipelihara oleh institusi 

statistik untuk tujuan statistik. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi 

sebagai kerangka induk untuk survei-survei ekonomi, sehingga SBR dapat dijadikan sebagai 

alat koordinasi cakupan sensus/survei dan integrasi data. Pemeliharaan data SBR dilakukan 

melalui survey feedback, quality improvement survey, profiling, dan sumber data 

administratif.  

Pada tahun 2019 SBR melakukan 4 kegiatan. Pertama, SBR melakukan kegiatan 

pemeliharaan data melalui kegiatan updating direktori (Quality Improvement Survey). 

Output dari kegiatan ini adalah persentase data SBR yang ter-update  sebanyak 99,38% 

(Indikator Kinerja 4). Kedua, SBR telah berhasil melakukan finalisasi kerjasama dengan 

Kementerian Keuangan terkait data administratif, yang tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) No. PRJ-76/SJ/2019 dan No. 29.02.18/KS.P/30-X/2019 tanggal 30 Oktober 

2019. Dalam PKS tersebut dijelaskan tentang pertukaran data antara BPS dengan 

Kementerian Keuangan, dimana salah satunya adalah data SBR yang berasal dari Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). DJP menyediakan data pajak yang berupa data identitas wajib pajak, 

statistik penerimaan pajak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, statistik penerimaan 

PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah atau bangunan, data klasifikasi usaha wajib 

pajak badan dan wajib pajak non karyawan/pegawai berdasarkan klasifikasi skala usaha 

BPS. Data pajak merupakan sumber data administratif terbaik dilihat dari sisi content dan 

coverage, yang akan digunakan untuk meng-update data SBR. Output dari kegiatan ini adalah 

PKS dengan Kementerian Keuangan, dimana berdasarkan PKS tersebut DJP akan 

menyediakan data kebutuhan SBR secara triwulanan maupun tahunan. Selain updating 

direktori dan penandatanganan PKS Kementerian Keuangan, pencapaian SBR yang ketiga 

dan keempat pada tahun 2019 adalah penggunaan data SBR digunakan sebagai kerangka 

sampel pada Studi Integrasi Survei Industri Besar Sedang (IBS) dan Survei Harga Produsen 

(SHP) di Provinsi Banten; dan Survei Pariwisata. Kerangka sampel yang digunakan pada 

Studi Integrasi Survei 2019 adalah daftar perusahaan yang aktif hasil SBR kondisi Tahun 
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2019. Kerangka sampel ini dilengkapi dengan informasi identitas perusahaan, KBLI, nilai 

produksi, jumlah tenaga kerja, output perusahaan, dan jenis komoditas perusahaan. Dalam 

penyediaan kerangka sampel Survei Pariwisata, jumlah data perusahaan dari SBR yang 

dikirim ke Subdit Pariwisata yaitu 473.492 usaha/perusahaan, kemudian digabung dengan 

direktori hotel dari Subdit Pariwisata sebanyak 28.481 usaha/perusahaan. Output dari 

kegiatan ini adalah kerangka sampel untuk Survei Integrasi dan Survei Pariwisata, serta SBR 

mendapatkan survey feedback dari Survei Pariwisata sebanyak 523.823 usaha/perusahaan. 

Rincian keempat kegiatan ini dirangkum dalam laporan Statistical Business Register 2019. 

 

3. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2019 

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2019 merupakan kumpulan dokumentasi 

laporan konsultasi klasifikasi statistik. Dokumentasi tersebut dibuat dalam rangka 

penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering 

berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan 

mengenai klasifikasi statistik yang belum bisa terjawab dari Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI) 2015 berdasarkan Perka BPS tahun 2017. Untuk menyediakan kode 

klasifikasi statistik yang tepat dan dapat digunakan kedepannya maka disusunlah Laporan 

Konsultasi Klasifikasi Statistik tahun 2019. 

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik tahun 2019 dibuat untuk mengidentifikasi 

kode klasifikasi yang tepat dan sesuai dengan konsep definisi dan cakupan dari klasifikasi 

yang ditanyakan oleh pengguna. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik tahun 2019 disusun 

untuk menyelaraskan kode klasifikasi statistik yang sering digunakan dari berbagai 

klasifikasi. 

 

4. Laporan Pengayaan KBLI 2019 

KBLI mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan 

produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Klasifikasi 

lapangan usaha digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. 

Klasifikasi ini terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada 

konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara 

internasional. Klasifikasi ini juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam 

format yang didesain untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, serta perencanaan dan 

evaluasi kebijakan. 
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Menyadari betapa pentingnya proses identifikasi lapangan usaha yang tersebar pada 

berbagai sektor usaha melalui instrumen klasifikasi ini, maka tim klasifikasi berusaha untuk 

mensosialisasikannya dalam berbagai cara. Wujud sosialisasi KBLI yang dilakukan 

diantaranya adalah dengan membuat suatu kegiatan yang disebut dengan “Pengayaan KBLI” 

pada tahun 2019 ini. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini bertujuan: 

- Memberikan pengetahuan mendasar tentang seluk-beluk KBLI. 

- Memberikan penjelasan tentang point-point penting dan kata kunci (key-point) yang 

terdapat pada setiap kategori KBLI. 

- Memberikan penjelasan bagaimana cara mengidentifikasi suatu aktivitas usaha. 

- Memberikan berbagai contoh aktivitas usaha pada setiap kategori KBLI agar dapat 

dibedakan dengan kategori yang lain. 

Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini, akan semakin menambah wawasan 

dan pengetahuan yang lebih mendalam dan rinci dalam mengidentifikasi suatu aktivitas 

usaha dan pada akhirnya akan semakin mempertajam hasil pendataan, analisis dan 

kebijakan serta regulasi yang akan diambil oleh pemerintah. 

Di samping kegiatan pengayaan KBLI, dilakukan persiapan penyempurnaan KBLI 

2015. KBLI 2015 merujuk pada International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC), Rev. 4 tahun 2008. Sejak tahun 1977, KBLI yang saat itu bernama 

Klasifikasi Lapangan Usaha Indinesia (KLUI) telah mengalami penyempurnaan sebanyak 8 

kali. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena terjadinya pergeseran lapangan usaha dan 

munculnya usaha baru yang belum terklasifikasikan dalam KBLI sebelumnya, kebutuhan 

KBLI baik internal maupun eksternal, dan menyesuaikan KBLI dengan dengan revisi ISIC 

(klasifikasi tahun 1977 merujuk pada ISIC Rev. 2, klasifikasi tahun 1997 merujuk pada ISIC 

Rev. 3,  klasifikasi tahun 2009 sampai sekarang merujuk pada ISIC Rev. 4).   

Pada tahun 2020 akan dilakukan kembali penyempurnaan KBLI untuk 

mengakomodir perubahan-perubahan tersebut di atas. Penggunaan KBLI oleh eksternal BPS 

semakin meluas dengan diberlakukannya  PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). 

Dimana dalam rangka memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) setiap perusahaan 

diwajibkan melakukan pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sesuai dengan 

KBLI 2015. Dari hal tersebut, muncul kegiatan-kegiatan usaha yang belum terklasifikasikan 

dengan jelas pada KBLI 2015, selain itu juga terdapat deskripsi KBLI yang tidak sesuai 

dengan proses bisnis perusahaan,  juga perlu adanya pemecahan kegiatan pada suatu kode 
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KBLI karena proses bisnis dan outputnya benar-benar berbeda. Sehingga KBLI 2015 perlu 

dilakukan penyempurnaan.  

Penyempurnaan KBLI 2020 telah dimulai tahun 2019, diawali dengan melakukan 

sosialisasi kepada Subject Matter (SM) BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

Mekanisme penyempurnaan KBLI yaitu melakukan identifikasi KBLI 2015 yang terkait 

dengan kegiatan/aktivitas /bidang usaha yang menjadi binaan K/L (tahun 2019), kemudian 

melakukan identifikasi perubahan yang ingin dilakukan untuk penyempurnaan KBLI 2015 

merujuk pada ISIC Rev.4 (tahun 2019), dan melakukan pembahasan dengan SM dan K/L 

terkait (tahun 2020). K/L melakukan usulan perubahan kepada BPS dalam penyempurnaan 

KBLI yang dapat berupa penambahan kode baru, perubahan deskripsi, perubahan judul, 

pemindahan kode, dan pengkodean kembali. Output dari kegiatan ini adalah usulan 

perubahan penyempurnaan KBLI dari K/L terkait, sampai dengan Desember 2019 sebanyak 

50% K/L telah menyampaikan usulannya. Usulan ini akan dibahas pada rapat intensif antara 

BPS dengan K/L tahun 2020. 

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan 

klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan Statistical Business Register: 

1. Kurangnya pemahaman K/L atas penggunaan KBLI dalam Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang menganggap PDB sebagai satu-satunya indikator penilaian kinerja K/L 

2. Belum ada penanggung jawab klasifikasi statistik di BPS Daerah, sehingga solusi 

terhadap permasalahan klasifikasi belum dapat terjawab secara maksimal. 

3. Belum adanya unit kerja khusus yang menangani SBR. 

4. Pemutakhiran informasi status perusahaan tutup di subject matter (SM) belum 

sampai ke SBR,  

5. Terdapat variabel data SBR belum terisi oleh SM,  

6. Subject matter belum memahami konsep System of National Account (SNA) 2008 

yang menjadi dasar SBR. 

7. Tidak tersedianya sumber data kependudukan tingkat desa dan data luas wilayah 

yang akurat yang dapat digunakan sebagai data pendukung penghitungan klasifikasi 

perdesaan dan perkotaan. 

8. Keterlambatan rilis Data Podes 2019 sehubungan dengan adanya proses matching 

hasil geotagging Podes 2019 dan Pemetaan Wilkerstat 2019 yang menyebabkan 

perubahan konten capaian publikasi 
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Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi KBLI sebagai salah satu instrumen Satu 

Data Indonesia. 

2. Penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik di BPS Daerah 

belum secara formal ditentukan, mengupayakan berkoordinasi dengan Kepala 

Bidang IPDS Seluruh Indonesia untuk sementara merupakan tugas kepala seksi 

Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Daerah. 

3. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk dapat 

membentuk unit kerja khusus untuk menangani SBR, walaupun sampai saat ini 

belum bisa terlaksana. 

4. Meningkatkan koordinasi antara SBR dan subject matter , untuk menyepakati 

pembangunan tatakelola transfer data hasil survei. 

5. Berkoordinasi dengan subject matter untuk mengisi variabel SBR yang belum terisi 

6. Berkoordinasi dengan tim Neraca Nasional untuk upaya peningkatkan pemahaman 

SNA  melalui Focus Group Discussion (FGD) ataupun capacity building. 

7. Data penduduk dihitung menggunakan proporsi penduduk desa SP2010 dikalikan 

proyeksi penduduk – smoothing data PODES 2018, dan data luas wilayah 

menggunakan data poligon desa tahun 2018 semester 2 

8. Berkoordinasi dengan Subdit Statistik Ketahanan Wilayah untuk penyediaan data 

podes mini Tahun 2019 semaksimal mungkin.  

 

Indikator Kinerja 3: Jumlah dokumen  pengembangan kerangka sampel survei  

Tahun 2019, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir 

diperoleh sebanyak 53 dokumen atau terealisasi menjadi 115,217 persen dibandingkan 

target yang direncanakan sebanyak 46 dokumen.  Penyusunan dokumen tersebut meliputi 

penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik Sosial, bidang statistik Produksi, dan 

bidang statistik Distribusi dan Jasa.  

 

3.2 Daftar survei bidang sosial, produksi, dan distribusi  

Sosial Produksi  Distribusi 

1. Survei Angkatan Kerja Nasional 
2019 (Panel/Februari) 

2. Ujicoba Survei Status Gizi Balita 
3. Survei Komuter 
4. Survei Perilaku Anti Korupsi 

2019 

1.  Survei Ubinan Palawija 
Subround 1 2019  

2. Survei Ubinan Palawija 
Subround 2 2019 

3. Survei Ubinan Palawija 
Subround 3 2019 

1. Survei Pola distribusi 
Perdagangan Beberapa 
Komoditi (Poldis) 

2. Survei Perdagangan 
Antar Wilayah 
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5. Survei Tendensi Konsumen 
2019 

6. Pendataan Potensi Desa 2019 
7. Survei Angkatan Kerja Nasional 

2019 (Kompelen/Agustus) 
8. Survei Sosial Ekonomi Nasional 

2019 (Modul Pendidikan dan 
Kebudayaan / September) 

9. Ujicoba Instrumen Kualitas 
Pendidikan 2019 

10. Pemutakhiran Muatan 
Wilkerstat 2019 dan 
Pengolahan SP2020-RD 

11. Survei Pengukuran Tingkat 
Kebahagiaan 2019 Kabupaten 
Badung 

12. Sampel Gladi Bersih SP2020 
13. Sampel Gladi Bersih Post 

Enumeration Survey (PES) 
SP2020 

14. Pemetaan dan Pemutakhiran 
Muatan Wilayah Kerja Statistik 
(Wilkerstat) 

15. Matching SLS BPS - Kemendagri 
dalam rangka Persiapan 
SP2020 

16. Survei Kesadaran Masyarakat 
terhadap Obat dan Makanan 
BPOM 

17. Survei Kinerja dan 
Akuntabilitas Program RPJMN 

 

4. Survei Industri Mikro dan 
Kecil Tahunan 2019 

5. Survei Industri Mikro dan 
Kecil Triwulanan 2019 

6. Survei Konstruksi Tahunan 
2019 

7. Survei Konstruksi Triwulanan 
2019 

8. Survei Komoditas Strategis 
Perkebunan Kakao 2019 

9. Survei Hortikultura Potensi 
(SHOPI) 2019 

10. Survei Komoditas Strategis 
Tebu 2019 

11. Survei Ubinan Padi 2019 
(Bulanan) 

12. Survei Industri Besar Sedang 
2019 

13. Pengelolaan Database 
Pemutakhiran Rumah Tangga 

3. Updating UMB-G KBLI 
46 

4. Updating Pasar 
5. Survei Profil Pasar, Pusat 

Perdagangan, dan Toko 
Modern 

6. Survei Triwulanan 
Kegiatan Usaha 
Terintegrasi (STKU) 

7. Survei E-Commmerce 
8. Business Character 

Survei 
9. Survei Industri 

Pariwisata 
10. Survei Wisatawan 

Nusantara 
11. Survei Objek Daya Tarik 

Wisata 
12. Survei Jasa Akomodasi 

(VHTL) 
13. Survei Restoran 
14. Survei Statistik 

Keuangan Pemerintah 
Daerah (Desa) K3 

15. Survei Perusahaan 
Afiiasi Asing (FATS) 

16. Disagregasi PMTB 
Institusi dan Lapangan 
Usaha 

17. Survei Penyusunan 
Incremental Capital 
Output Ratio (ICOR) 

18. Survei Khusus Tabungan 
dan Investasi Rumah 
Tangga (SKTIR) 

19. Survei Tendensi Bisnis 
20. Updating Direktori 

Usaha Transportasi ( 
Non Jawa ) 

21. Survei Volume Penjualan 
Komoditas Spesifik 

22. Survei Profil UMKM Kota 
Payakumbuh 

23. Survei Sosial Ekonomi 
Nasional 2019 (Maret) 

 

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan tepat waktu meskipun ada 

beberapa kendala yang dihadapi, antara lain : 

1. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.  

2. Pelaksanaan kegiatan survei tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

survei lainnya. Hal ini menyebabkan padatnya pekerjaan di subdit Pengembangan 

Kerangka Sampel, sehingga mengakibatkan lambatnya proses penyelesaian tugas. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:  

1. Memberdayakan SDM yang ada sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai. 

2. Perlu adanya skala prioritas dalam penyelesaian pekerjaan. 
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Indikator Kinerja 4: Persentase data SBR yang ter-update  

Pada tahun 2019, di samping pemutakhiran SBR dengan survey feedback dari Survei 

Pariwisata dan Studi Survei Integrasi IBS dan SHP, Direktorat PMSS melakukan 

pemeliharaan data dengan melakukan kegiatan updating direktori SBR sebanyak 20.888 

usaha/perusahaan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan updating direktori 

SBR 2019 ini merupakan prototype untuk pemutakhiran SBR dengan metode Quality 

Improvement Survey (QIS). Tujuan dari kegiatan ini adalah perbaikan/ verifikasi dan 

pemutakhiran data yang tidak dicakup oleh metode pemutakhiran data dari data 

administratif, survey feedback, dan profiling untuk meminimalisasi sumber daya. Kriteria 

usaha/perusahaan yang menjadi target updating direktori ini: 

- usaha/perusahaan yang belum jelas aktivitas dan belum bisa ditentukan subject 

matter penanggung jawab statistiknya 

- bukan sampel yang sudah dicacah pada SE2016-UMB dan SE2016-UMK 

- bukan sampel perusahaan dengan KBLI Bidang Pariwisata karena akan dilakukan 

updating direktorinya oleh Subdirektorat Statistik Pariwisata 

- perusahaan dengan isian kode status badan usaha 1-3 (Firma, PT, CV) atau kosong 

- berlokasi di sekitar ibu kota provinsi 

Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka pencacah dengan responden 

menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Usaha/perusahaan 

yang berhasil dicacah sebanyak 20.759 usaha/perusahaan (99,38%). Hasil pemutakhiran 

diperoleh informasi status aktif usaha/perusahaan yaitu sebagian besar usaha/perusahaan 

(55,69%) aktif dan berhasil dicacah, sebesar 1,39% tutup sementara, 0,26% belum 

berproduksi, 10,16% tutup, dan 32,50% lainnya (tidak ditemukan dan aktif non-respon).  

Permasalahan/kendala yang dihadapi: 

1. Updating SBR dengan metode survey feedback masih belum terintegrasi dan belum 

mencakup seluruh subject matter sehingga updating hanya dilakukan pada sebagian 

data SBR. 

2. SBR belum memiliki sumber data administratif untuk meminimalisasi kegiatan 

pemutakhiran lapangan. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Dalam masa transisi updating SBR dilakukan secara bertahap dengan subject matter 

tertentu sebagai prototype yang akan dikembangkan kepada subject matter lainnya 

dengan membangun tata kelola pemutakhiran survey feedback pada tahun 2020. 
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2. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama menindaklanjuti MoU 

Pertukaran Data BPS dan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2019 

untuk mendapatkan data wajib pajak sebagai bahan untuk memperbarui data BPS 

secara terus menerus, dalam hal ini terkait dengan SBR. 

 

Indikator Kinerja 5: Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

Pemutakhiran data wilayah kerja statistik meliputi wilayah administrasi dan blok 

sensus dilakukan melalui sistem MFD dan MBS berbasis web oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota yang dilakukan secara rutin 2 kali selama setahun yaitu periode Januari-Juni dan Juli-

Desember. Sebelum akhir periode, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan ke Subdit. 

Pengembangan Kerangka Sampel dalam format Berita Acara baik ada perubahan maupun 

tidak ada perubahan diwilayahnya. Capaian yang ingin dilihat adalah kelengkapan dokumen 

dan database serta ketepatan waktu pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian  indikator kinerja ini sudah terealisasi 100 persen. 

Selain pemutakhiran yang dilakukan rutin, pada tahun 2019 dilakukan 

pemutakhiran wilkerstat dan muatannya untuk penyusunan kerangka induk dalam rangka 

persiapan SP2020 melalui kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik 

2019. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peta wilkerstat, master dan muatan 

SLS/Non SLS. Muatan SLS/Non SLS meliputi Nama Ketua SLS,  Jumlah KK, Bangunan Sensus 

Tempat Tinggal, Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal, Bangunan Sensus Tempat Tinggal 

Kosong, Bangunan Sensus Kegiatan Ekonomi. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi:  

1. Adanya mutasi SDM terkait di BPS kabupaten/kota yang menjadi penanggung jawab, 

menyebabkan proses pemutakhiran MFD dan MBS berbasis web menjadi kurang 

optimal. 

2. Perlu adanya kerangka sampel yang terintegrasi untuk semua jenis survei sejenis, 

dan dilengkapi dengan informasi akses dan biaya menuju ke unit sampling (misal 

dalam satuan blok sensus atau pun desa). Dengan demikian, dapat diupayakan 

perencanaan dan strategi integrasi survei yang lebih baik 

3. Fenomena perubahan kondisi wilayah kerja statistik (wilkerstat) kurang dapat 

secara cepat dilaporkan ke Direktorat PMSS sehingga update informasi pada 

kerangka sampel kurang optimal. Misalnya, pemutakhiran muatan rumah tangga 

dalam blok sensus pada sistem MFD dan MBS berbasis web dan identifikasi 
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lapangan, hanya terbatas pada blok sensus yang terpilih sebagai sampel survei. Hal 

ini mengakibatkan tidak terpantaunya perubahan muatan maupun status 

keberadaan seluruh blok sensus, seperti muatan rumah tangga yang terlalu besar, 

blok sensus yang sudah digusur, blok sensus yang mengalami alih fungsi 

pemanfaatan, dan lain-lain. Konsekuensinya, penggantian sampel blok sensus 

menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan yang notabene dapat menyebabkan bias 

estimasi.  

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:  

1. Mengajukan kegiatan peningkatan kapasitas penanggung jawab pemutakhiran MFD 

dan MBS melalui Capacity Building yang melibatkan IPDS BPS Provinsi/Kabupaten/ 

Kota. 

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/ 

Kota dalam rangka optimalisasi peran MFD online. 

 

Indikator Kinerja 6: Jumlah sistem aplikasi Pengembangan metodologi sensus dan 

survei yang dikembangkan dan dipelihara  

a. Web GIS 

Aplikasi Web GIS adalah aplikasi sistem informasi geografis atau geographical 

information system (GIS) berbasis web. Web GIS tercantum pada http://www.bps.go.id.  

Informasi statistik atau data aribut setiap wilayah berasal dari data yang disajikan dalam 

http://www.bps.go.id. 

Menu yang ada pada web GIS antara lain peta interaktif, story map, relasi kode 

wilkerstat dan kode Kemedagri. Untuk mencapai sasaran kinerja telah dilakukan 

pengembangan/penyempurnaan yang ditujukan untuk meningkatkan ragam peta tematik 

interaktif yang disajikan.  Pengembangan sistem aplikasi pemetaan telah dilakukan di tahun 

2019 adalah story map. Pengembangan WebGIS selanjutnya adalah menyajika data spasial 

infrastruktur desa/kelurahan yang dihasilkan dari kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran 

Muatan Wilkerstat SP2020.  Sistem ini masih dalam proses pengembangan dan akan 

dipublikasikan di tahun 2020. 

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

1. Resource infrastruktur yang masih terbatas 

2. Developer yang kompeten dan user testing yang masih kurang jumlahnya. 

3. Bisnis proses dari sistem geospasial yang belum siap 

http://www.bps.go.id/
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Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

1. Memanfaatkan beberapa resource infrastruktur (server protection) yang dimiliki 

untuk developing testing 

2. Memaksimalkan SDM yang ada dengan waktu proses pengerjaan yang cukup lama 

Sistem diintegrasikan satu sama lain menggunakan sistem interface yang sesuai 

tanpa merubah bisnis proses yang sudah berjalan. 

 

b. Aplikasi SIDIGIT 

Aplikasi SIDIGIT adalah sistem informasi peta digital untuk mengunduh peta digital 

wilkerstat, monitoring kualitas peta digital dan mengupload hasil pengolahan peta digital. 

Pengembangan  aplikasi SIDIGIT di tahun 2019 sudah sesuai dengan capaian kinerja yaitu 

untuk menunjang kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.  Sistem 

monitoring dari Sidigit dapat secara otomatis mendeteksi error atau kesalahan yang terjadi 

dari hasil upload peta digital sehingga lebih efisien, mudah, dan cepat. Kesalahan dapat 

diperbaiki oleh petugas di BPS kabupaten/kota dan kemudian diupload kembali sampai 

tidak ada error pada hasil peta digital.  

Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala karena adanya kasus yang 

muncul, misalnya keberadaan desa kantong, proses sinkronisasi yang masih lambat, dsb. 

Namun demikian kendala tersebut masih dapat teratasi. Berikut penjelasan tentang masalah 

dan strategi yang dilakukan.  

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

1. Belum ada sistem terintegrasi antara peta digital dan matan wilkerstat sehingga bila 

ada perubahan tidak otomatis berubah pada masing-masing data tersebut. 

2. Perlu ada penambahan fitur baru  

3. Masih ada unmatch khusus untuk desa yang berkode beda 

4. Proses di server masih lambat saat sinkronisasi terutama pada provinsi besar yang 

memiliki poligon yang banyak 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

1. Untuk fitur yang belum ada pada sistem dilakukan coding tersendiri sementara ke 

depannya perlu penambahan fitur tersebut.  

2. Masalah matching peta dan RD seharusnya perbaikan master RD diselesaikan 

sebelum matching. 
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3. Oleh karena belum terintegrasi dengan master wilayah maka pengerjaannya masih 

manual, ke depannya integrasi perlu dilakukan, yaitu dengan menyediakan Frame 

Registered System (FRS).  

 

c. Aplikasi SIPETA 

Aplikasi SIPETA adalah sistem informasi peta analog. Sistem aplikasi SIPETA yang 

dikembangkan tahun 2019 adalah dengan menambahkan feature SLS (satuan lingkungan 

setempat). Penyempurnaan aplikasi SIPETA di tahun 2019 sudah sesuai dengan capaian 

yaitu untuk menunjang kegiatan Pemetaan dan Pemutakhira Muatan Wilkerstat SP2020. 

Peta hasil layout desa dan SLS/non SLS di-upload, disimpan, dan dapat di-download melalui 

aplikasi ini.  

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

Adanya kendala pada infrastruktur jaringan, misalnya untuk mengunggah (upload) 

peta memerlukan waktu yang lama karena dilakukan secara bersamaan di daerah sehingga 

banyak yang gagal upload. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

Untuk mengatasi masalah jaringan, diberlakukan pengaturan jadwal upload peta 

untuk kabupaten/kota secara bergantian. Jumlah dan ukuran file peta yang diupload 

dibatasi agar tidak terlalu massive. Bagi kabupaten/kota yang tidak bisa upload pada waktu 

yang ditentukan, maka pengiriman file peta melalui link drive. 

 

d. Aplikasi Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS (MFDOnline) 

MFDONLINE merupakan Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi perubahan wilayah serta melakukan 

pemeliharaan master wilkerstat. Output Aplikasi MFDONLINE dapat memberikan  informasi 

sejarah perubahan wilayah yang dapat dicatat dari waktu ke waktu dan menghasilkan Daftar 

Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat). Wilkerstat yang lebih dikenal dengan 

Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) dijadikan rujukan dalam kegiatan 

sensus dan survei BPS dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasilnya. Sejak 

tahun 2010 Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS atau MFDONLINE mulai diimplementasikan 

untuk merekam perubahan wilayah yang terjadi sampai tingkat blok sensus. Hasil 

pemutakhiran dirilis per semester dalam setiap tahunnya berupa Peraturan Kepala BPS 

tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik. 
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Sistem MFD Online sejak pertama kali diimplementasikan 2010 telah mengalami 

pengembangan guna meningkatkan performa dan melengkapi fasilitas yang ada. Secara 

fungsi dan manfaat sistem yang ada sampai sekarang telah dapat memberikan hasil guna 

yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perubahan master wilkerstat. Namun 

perlu penyesuaian dari sisi teknologi mengingat kebutuhan hubungan antar-sistem yang 

makin berkembang.   

Masalah yang dihadapi: 

1. Cepatnya mutasi pada penanggung jawab MFD di BPS daerah tidak diikuti dengan 

sharing of knowledge, menyebabkan pemahaman terhadap tata cara pengkodean 

dan penggunaan sistem menjadi berkurang. Akibatnya proses pengecekan di BPS 

Pusat menjdi lebih banyak dan lebih lama. 

2. Sistem MFD Online belum dibangun mengikuti perkembangan teknologi, saat ini 

belum bisa berkomunikasi dengan sistem lain melalui pertukaran services (API) 

sedangkan hampir seluruh sistem memerlukan master wilkerstat.  

Strategi yang diambil: 

1. Melakukan capacity building sampai level BPS kabupaten/kota terkait pemutakhiran 

master wilkerstat dan penggunaan sistem MFD Online. 

2. Melakukan re-engineering dan re-build sistem pemutakhiran master wilkerstat 

melalui Sstem FRS. 

 

e. Aplikasi Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Online (SPKOnline) 

Dengan semakin meningkatnya pengguna klasifikasi, baik oleh kalangan internal 

maupun eksternal BPS, maka diperlukan suatu sarana untuk memudahkan para pengguna 

klasifikasi dalam mencari suatu kode, judul, atau deskripsi klasifikasi. Dalam rangka 

memfasilitasi pengguna, maka Direktorat PMSS telah mengembangkan suatu sistem aplikasi 

pencarian kode klasifikasi berbasis web, yaitu Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Online (SPK 

Online). Di samping pencarian, SPK Online juga menyediakan media tanya-jawab kode 

klasifikasi, kontribusi, tabel kesesuaian, dan unduh. Melalui fasilitas-fasilitas tersebut, 

sistem aplikasi diharapkan dapat membantu pengguna dalam kesulitan yang dialami dalam 

pengklasifikasian data.  

Pengembangan SPK Online dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi 

kebutuhan dan masukan pengguna. SPK Online telah didukung dalam bentuk sistem aplikasi 

multiplatform, yang tidak hanya berbasis web, tetapi juga berbasis desktop dan mobile. 

Sistem aplikasi berbasis desktop, yang diberi nama SPK Offline, ditujukan untuk penggunaan 

operasional petugas/pengawas lapangan tanpa memerlukan koneksi internet. Sedangkan 
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sistem aplikasi berbasis mobile yaitu SPK Android, ditujukan untuk kemudahan pencarian 

dengan menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. Dari segi konten, dengan 

adanya penyusunan harmonisasi kode klasifikasi komoditas barang dan jasa, menu 

Korespondensi ditambahkan untuk memfasilitasi pencarian korespondensi antar klasifikasi 

KBKI 2015 dengan KBLI 2009, HS 2012, ISIC revisi 4, dan KKI 1998/1999. Selain itu, 

terdapat penambahan tag yang berisi informasi/contoh aktivitas yang belum tertera di 

deskripsi kode KBLI agar hasil pencarian lebih akurat. SPK Online juga dikembangkan 

dengan penambahan modul Standarisasi Lapangan Usaha (Standlapus) yang mencakup 

fungsi pendokumentasian hasil diskusi pertanyaan-pertanyaan KBLI yang dikhususkan 

untuk penggunaan internal Subdirektorat PSKS. Dengan dikembangkannya Standlapus, 

pelayanan klasifikasi statistik yang diberikan dapat lebih optimal dan terjaganya kesamaan 

pemahaman klasifikasi statistik antara tim klasifikasi statistik. 

Masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan SPK Online: 

1. Terdapat kendala teknis jaringan yang menyebabkan pengguna baru yang belum 

memiliki akun di SPK Online tidak dapat melakukan registrasi dan berkonsultasi 

melalui sistem serta beberapa fitur ditemukan tidak berjalan dengan baik. 

2. SPK Android yang dibangun belum user-friendly bagi pengguna dan terdapat fitur 

yang freeze ketika diakses. 

3. SDM yang dimiliki tidak dapat fokus dalam pengembangan sistem SPK Online saja 

karena adanya beban pekerjaan lain yang bersamaan waktu. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala: 

1. SDM yang fokus dalam pengembangan sistem SPK Online 

2. Berkonsultasi dengan Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data untuk pengecekan 

jaringan dan identifikasi permasalahan. 

3. Melakukan evaluasi pengembangan fitur-fitur dan ekstensi sistem SPK Online untuk 

dicakup dalam spesifikasi Metadata System. 

 

f. Aplikasi Sistem Statistical Business Register (SBR) 

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem SBR yang dilakukan pada tahun 2019 

adalah pengembangan struktur basis data SBR yang mendukung integrasi pemutakhiran 

data SBR dengan data subject matter Statistik Industri Besar Sedang (IBS), Statistik Harga 

Produsen (SHP), Statistik Pariwisata, dan subject matter terkait dengan usaha/perusahaan 

lainnya, serta untuk mendukung pembuatan master frame yang lebih efisien, pembuatan 

statistik/demografi usaha/perusahaan dan proses profiling perusahaan yang lebih baik. 
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Penyesuaian struktur basis data dilakukan karena proses integrasi data direktori subject 

matter yang masih memiliki struktur yang berbeda-beda dari variabel yang dibutuhkan 

dalam penyediaan kerangka sampel. Dalam kegiatan Studi Integrasi Survei IBS dan SHP di 

Provinsi Banten, Direktorat PMSS berkolaborasi dengan subject matter IBS dan SHP 

melakukan integrasi data dengan matching, cleaning duplikasi, micro-data editing dan 

validasi khususnya variabel-variabel yang diperlukan untuk penarikan sampel seperti 

variabel output, KBLI, KBKI, dan contact person usaha/perusahaan untuk kebutuhan 

pengiriman informasi terkait Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Penyesuaian 

struktur basis data SBR juga dilakukan berkolaborasi dengan subject matter Statistik 

Pariwisata untuk menyediakan kerangka sampel yang bersumber dari data hasil updating 

direktori dan kegiatan Survei Pariwisata. 

Permasalahan/kendala yang dihadapi: 

1. Impor data, cleaning, dan matching data membutuhkan waktu lama 

2. Pengembangan sistem SBR belum optimal dikarenakan perubahan struktur basis 

data yang harus disesuaikan subject matter menyebabkan beberapa fitur sistem 

perlu disesuaikan. 

3. Beban dan jadwal pekerjaan yang bersamaan membutuhkan SDM yang fokus dalam 

pengembangan sistem. 

4. Belum mampunya sistem dalam membuat master frame secara otomatis sehingga 

pengerjaannya kurang efisien. 

5. Adanya variabel-variabel kebutuhan Neraca yang belum terakomodasi. 

6. Belum mampunya sistem dalam membuat statistik/demografi usaha/perusahaan. 

7. Adanya beberapa error dalam fungsi profiling perusahaan. 

8. Belum siapnya sistem SBR untuk mengakomodasi data pajak yang akan datang. 

9. Sistem belum dapat digunakan untuk memproses query usaha/perusahaan oleh 

pengguna yang tidak terlalu paham dengan SQL Server 

10. Sistem belum dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan serta pengelolaan 

beban responden. 

11. Sistem belum mampu untuk melakukan pencatatan perubahan data dengan baik. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Penyusunan spesifikasi untuk pengembangan Sistem SBR sebagai bagian dari Frame 

Register System (FRS) 
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2. Berkoordinasi dengan tim Sistem Informasi Statistik untuk mencarikan solusi guna 

peningkatan performa sistem SBR,  melalui pengembangan sistem yang mendukung 

SBR 

3. Mendokumentasikan dan melakukan evaluasi proses bisnis pemutakhiran survey 

feedback untuk dibangun tata kelola yang lebih efisien ke depan. 

 

Indikator Kinerja 7: Jumlah laporan peta desa yang mutakhir  

Pemutakhiran peta desa dilakukan setiap tahun.  Informasi pemutakhiran didapat 

dari Aplikasi MFDOnline.  Khusus tahun 2019, informasi didapatkan dari hasil kegiatan 

Peemtaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. Hirarki wilkerstat yang dimaksud 

disini adalah  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SLS dan blok sensus.  

Proses perubahan kode dan atau nama desa/kecamatan, pemecahan/penggabungan/ 

penghapusan wilayah yang dilakukan oleh BPS kabupaten/kota dengan menggunakan 

Aplikasi MFDOnline.  Laporan perubahan wilkerstat yang terjadi harus seiring dengan 

pemutakhiran peta desanya.  

Laporan peta desa yang mutakhir dituangkan dalam Perka BPS tentang Kode Dan 

Nama Wilayah Kerja Statistik.  Laporan tahun 2019 ada pada Peraturan Kepala BPS Nomor 

1 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019. Dalam 

Perka tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2019 adalah sejumlah 83.813 desa 

yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi (UPT). 

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

Belum terintegrasinya sistem MFD online dengan geospatial system, sehingga 

perubahan nama dan/atau kode wilkerstat tidak otomatis berubah pada atribut peta digital, 

demikian pula dengan perubahan batasnya. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

Pemutakhiran master wilayah dengan pemutakhiran petanya masih dilakukan 

secara manual. Diharapkan ke depannya, saat peta desa diupdate secara spasial dan 

tabularnya, maka pada sistem master wilayahnya juga ikut ter-update, sehingga integrasi 

antar sistem sangat diperlukan. 

Indikator Kinerja 8: Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate 

Pada tahun 2019, target dan realisasi kegiatan pemutakhiran peta desa dan blok 

sensus adalah 0. Indikator ini digantikan dengan 3 indikator yaitu  



 31 

 indikator 9: Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (desa/kelurahan),  

 indikator 10: jumlah geotagging infrastruktur desa, 

 Indikator 11: jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS).  

Alasan penggantian indikator karena ada perubahan metode pada pencacahan SP2020, 

sehingga indikator sebelumnya tidak bisa digunakan. Penggunaan metode kombinasi pada 

SP2020 juga mengubah satuan indikator pada kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran 

Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020. Oleh karena adanya perubahan tersebut, maka peta 

blok sensus yang sudah ada, selanjutnya dimutakhirkan menjadi peta wilayah satuan 

lingkungan setempat (SLS).  

 

Indikator Kinerja 9: Jumlah peta wilayah kerja statistik (desa/kelurahan) 

Peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) desa/kelurahan telah dihasilkan dari 

kegiatan besar Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 Tingkat capaian 

indikator ini mencapai 100,46%, dimana realisasi jumlah peta desa/kelurahan yang 

dihasilkan melebihi jumlah target yang ditentukan. Realisasi peta wilayah kerja statistik 

berbasis digital yang mutakhir untuk seluruh Indonesia di tahun 2019 mencapai 84.901 

desa/kelurahan.  Angka ini melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 83.706 

desa/kelurahan. 

Peningkatan kualitas peta digital dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi 

geospasial, yaitu dengan diciptakannya inovasi dalam pembuatan Aplikasi Wilkerstat. 

Aplikasi Wilkerstat berbasis android digunakan oleh petugas lapangan dengan melakukan 

geotagging batas sehingga menghasilkan peta yang akurat dan tepat posisi.  

Beberapa kendala terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan, seperti kendala teknis, 

SDM petugas, masalah jaringan, dsb. Namun demikian, berbagai kendala tersebut masih 

dapat diatasi. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut.  

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

1. Kualitas peta digital wilkerstat desa yang masih kurang baik sehingga penerapan 

teknologi spasial perlu ditingkatkan. 

2. Dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat yaitu pada saat pelaksanaan pemutakhiran 

peta dan muatan, ditemukan adanya kegagalan dalam mengupload data geotagging 

dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya human error dalam mengoperasikan 

aplikasi, permasalahan teknis smartphone petugas dan provider GSM, massive-nya 
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akses ke dalam server, kesulitan sinyal terutama di wilayah blank spot, serta data 

alamat di Google Service yang tidak lengkap (hanya tersedia level kabupaten sampai 

desa saja tanpa informasi nama jalan). 

3. Sulitnya menentukan garis batas sensus pada wilayah sengketa, kawasan register 

dimana penduduk tidak diakui oleh pemerintah daerah manapun, dan juga 

kawasan/lokasi yang terdampak bencana alam. Dalam hal ini, peta yang dihasilkan 

tidak dapat disahkan oleh kepala desa. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

1. Dalam periode pelaksanaan masih dilakukan update Aplikasi Wilkerstat.  Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah petugas dalam menghasilkan data atau peta 

yang akurat. Selain itu, pengembangan sistem monitoring peta digital juga dilakukan 

sehingga kesalahan/error bisa cepat dideteksi dan langsung dapat diperbaiki oleh 

petugas/pengolah peta. 

2. Penggunaan teknologi informasi tidak bisa menjamin semua berjalan lancar karena 

banyak faktor. Oleh sebab itu, pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan 

membuat mekanisme backup dan upload titik koordinat diluar aplikasi android. 

Dengan demikian, titik koordinat yang tidak memiliki foto masih bisa disimpan di 

server. 

3. Untuk wilayah sengketa, petugas pemeta tetap menggambarkan batas wilkerstat 

dengan menjelaskan bahwa batas yang digambarkan hanya untuk kebutuhan 

statistik. Jika peta tidak ditandatangani oleh kepala desa, maka peta ditandatangani 

oleh kepala BPS kabupaten/kota. Untuk permasalahan wilayah terkena bencana, 

wilayah desa/BS tetap dipertahankan walaupun sudah tidak ada lagi. Batas wilayah 

desa/SLS dibuat imaginer dengan menentukan koordinat batas yang dilakukan di PC 

dengan memanfaatkan peta digital wilkerstat serta citra satelit sebelum dan sesudah 

bencana. 

 

Indikator Kinerja 10: Jumlah geotagging infrastruktur desa 

Output lain dari kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020, 

adalah jumlah geotagging infrastruktur. Jumlah geotagging infrastruktur desa melalui 

Aplikasi Wilkerstat sebesar 2.900.000 titik koordinat landmark infrastruktur 

desa/kelurahan. Selanjutnya titik koordinat landmark infarstruktur ini akan ditampilkan 

dalam WebGIS. 
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Masalah/kendala yang dihadapi: 

Dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat pada saat pelaksanaan ditemukan adanya 

kegagalan dalam mengupload data geotagging dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya 

human error dalam mengoperasikan aplikasi, permasalahan teknis smartphone petugas dan 

provider GSM, massive-nya akses ke dalam server, kesulitan sinyal terutama di wilayah blank 

spot, serta data alamat di Google Service yang tidak lengkap (hanya tersedia level kabupaten 

sampai desa saja tanpa informasi nama jalan).  

Kendala lainnya adalah beberapa titik geotagging landamark ada yang tidak tepat 

posisi, artinya berada jauh pada keberadaan landmark tersebut karena sinyal yang tidak 

bagus atau faktor lain. Selain itu, ditemukan juga titik landmark yang sama dengan jumlah 

double atau lebih. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

Pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan membuat mekanisme backup dan 

upload titik koordinat diluar aplikasi android. Dengan demikian, titik koordinat yang tidak 

memiliki foto masih bisa disimpan di server. 

Untuk hasil geotagging  yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah 

dilakukan pengecekan ulang oleh tim Pemetaan dan disesuaikan untuk yang berjumlah 

ganda atau lebih. Hasil geotagging infrastruktur juga digunakan pada kegiatan Podes. Dalam 

hal ini, Podes meng-update beberapa kategori infrastruktur. 

 

Indikator Kinerja 11: Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS) 

Peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) untuk tingkat SLS/non SLS juga telah 

dihasilkan dari kegiatan besar Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. 

Tingkat capaian indikator melebihi dari target, yaitu sebesar 109,38% (dari target 1.200.000 

SLS/non SLS  menjadi 1.312.573 SLS/non SLS). 

Master wilayah SLS/non SLS yang dihasilkan dilakukan matching dengan master 

wilayah data Dukcapil untuk keperluan sensus online dan sensus wawancara SP2020. Peta 

digital wilkerstat desa dan SLS telah siap dicetak dan dapat digunakan oleh petugas untuk 

kegiatan pencacahan SP2020.  

Seperti halnya dalam proses pemutakhiran peta digital desa/kelurahan, pada 

penyusunan peta wilkerstat SLS/non SLS juga mengalami kendala yang tidak jauh berbeda. 

Berikut penjelasan kendala yang terjadi serta strategi mengatasinya. 
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Masalah/kendala yang dihadapi: 

1. Peta digital SLS/non SLS sebagai acuan peta dasar tidak tersedia sehingga proses 

pembentukannya berdasarkan peta blok sensus dan informasi dari warga setempat. 

2. Kemampuan SDM dalam penguasaan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) 

dan database masih terbatas. 

3. Belum adanya integrasi sistem geospasial dengan sistem MFD online sehingga proses 

pengerjaannya masih manual.  

4. Dalam penggunaan aplikasi Wilkerstat yaitu pada saat pelaksanaan pemutakhiran peta 

dan muatan, ditemukan adanya kegagalan dalam mengupload data geotagging 

dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya human error dalam mengoperasikan 

aplikasi, permasalahan teknis smartphone petugas dan provider GSM, massive-nya akses 

ke dalam server, kesulitan sinyal terutama di wilayah blank spot, serta data alamat di 

Google Service yang tidak lengkap (hanya tersedia level kabupaten sampai desa saja 

tanpa informasi nama jalan). 

5. Sulitnya menentukan garis batas SLS/non SLS dikarenakan perubahan batas wilayah 

SLS yang begitu cepat, batas yang masih disengketakan terutama pada batas 

kabupaten/kota atau provinsi, dan kurangnya informasi mengenai batas SLS yang 

benar. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Menggali informasi mengenai batas SLS/non SLS pada ketua SLS dengan peta dasar 

adalah peta digital blok sensus dan citra Google. Penggunaan Aplikasi Wilkerstat 

menghasilkan data atau peta yang akurat dimana titik koordinat dan foto landmark 

batas SLS/non SLS di-tagging melalui aplikasi mobile sehingga kualitas peta digital yang 

dihasilkan lebih baik. Selain itu, pengembangan sistem monitoring peta digital juga 

dilakukan sehingga kesalahan/error bisa cepat dideteksi dan langsung dapat diperbaiki 

oleh petugas/pengolah peta.  

2. Dilaksanakannya capacity building/pelatihan dalam penggunaan aplikasi mobile 

(Aplikasi Wilkerstat) dan pengolahan peta dan RD (perangkat lunak GIS) yang 

dilakukan secara berjenjang (dari Innas/Inda diteruskan ke petugas pemeta dan 

petugas pengolah peta). Materi dan pengetahuan yang diberikan kepada petugas dibuat 

secara lengkap dan mengarah pada tujuan utama dalam meningkatkan kualitas peta 

digital. Materi pelatihan juga disampaikan secara efisien dan dapat dipahami oleh 

petugas sehingga tidak ada kesulitan dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat di lapangan 

dan pemanfaatan software GIS pada saat pengolahan peta. 
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3. Walaupun geospatial system telah siap, namun sistem yang lain belum siap, maka proses 

pengerjaannya masih dilakukan secara manual. 

4. Pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan membuat mekanisme backup dan 

upload titik koordinat diluar aplikasi android. Dengan demikian, titik koordinat yang 

tidak memiliki foto masih bisa disimpan di server. 

5. Untuk wilayah sengketa, petugas pemeta tetap menggambarkan batas wilkerstat 

dengan menjelaskan bahwa batas yang digambarkan hanya untuk kebutuhan statistik. 

Penentuan batas SLS/non SLS juga diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara 

pemilik wilayah sengketa.  

6. Untuk masalah perbatasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi dilakukan 

kegiatan rekonsiliasi, dimana masalah batas yang tidak jelas dan masih 

dipermasalahkan didiskusikan bersama untuk diambil kesepakatannya.  

Peta digital yang telah dihasilkan selama kurun waktu 2019, juga dimanfaatkan untuk 

kegiatan survei di BPS maupun luar BPS. Jumlah permintaan penyusunan pengembangan 

pemetaan di tahun 2019 melebihi target yang ditentukan, bertambah dari 5 permintaan 

menjadi 8 permintaan. Kegiatan permintaan data spasial tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Permintaan BKKBN untuk Survei Indikator RPJMN berupa clustering blok sensus 

b. Permintaan Polstat STIS berupa pemilihan peta WA/WB untuk kegiatan PKL 

Polstat STIS Tingkat 3 

c. Permintaan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan berupa 

shapefile desa/kelurahan untuk pembuatan peta tematik 

d. Permintaan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata 

untuk kegiatan pemanfaatan aplikasi Wilkerstat dalam menunjang infrastruktur 

pariwisata. Proses yang telah dilakukan adalah merging direktori dan 

penggunaan aplikasi Wilkerstat untuk geotagging infrastruktur direktori 

pariwisata. 

e. Permintaan Direktorat Statistik Harga berupa pengerjaan peta tematik Indeks 

Kemahalan Konstruksi (IKK). 

f. Permintaan SP2020 berupa kegiatan matching master SLS Dukcapil dengan 

master SLS BPS untuk kegiatan pelaksanaan pencacahan SP2020.   

g. Permintaan Direktorat Ketahanan Sosial berupa data dasar geospasial 

(infrastruktur) untuk kegiatan Podes 2019. 
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Indikator Kinerja 12: Jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi oleh 

kementrian/lembaga/institusi/perorangan 

Layanan Konsultasi Klasifikasi Statistik disediakan untuk berbagai kalangan 

pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, 

perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka 

pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, 

khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena 

banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara 

eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, maupun KBKI. 

Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi. Di samping itu, 

laporan menjadi acuan bagi tim layanan konsultasi ke depan dalam memberikan 

rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang 

berhubungan dengan penggunaan klasifikasi.  Jumlah konsultasi pada periode penyusunan 

laporan tahun 2019 (Oktober 2018 s.d. September 2019) mencapai 105 dokumen penanya, 

baik melalui SPK Online, telepon, kunjungan langsung, email, WA, maupun surat ke 

Direktorat PMSS. 

Permasalahan/kendala yang dihadapi: 

 Sistem SPK Online mengalami kendala teknis jaringan sehingga pengguna yang 

belum melakukan registrasi di sistem tidak dapat mengajukan pertanyaan melalui 

sistem, sehingga terjadinya penurunan jumlah konsultasi. 

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala: 

 Menambahkan pesan kesalahan pada sistem SPK Online bahwa jika sistem tidak 

dapat diakses, pengguna disarankan berkonsultasi/mengajukan pertanyaan melalui 

email, telepon, maupun kunjungan langsung. 

 

2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 

2018  

Secara umum, capaian kinerja Direktorat PMSS Tahun 2019 terlihat menurun dari 

127,49 persen pada Tahun 2018 menjadi 103,69 persen. Capaian kinerja tidak hanya dilihat 

dari naik turunnya persentase dari tahun ke tahun. Namun harus dilihat dari perubahan 

persentase pada setiap indikator. Perubahan mencolok ada pada indikator persentase data 

SBR yang ter-update. Tahun 2018, data SBR dikompilasi dari Sensus Pertanian 2013 dan 
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Sensus Ekonomi 2016 Usaha Menengah Besar (UMB). Dengan demikian, volume data yang 

dikompilasi menjadi sangat banyak. Tahun 2019, hanya dilakukan pemutakhiran terhadap 

data hasil kompilasi tersebut. Sehingga volumenya tentu akan jauh lebih sedikit. Hal ini 

ditunjukkan dengan besarnya persentase Tahun 2018 yang sangat tinggi dan Tahun 2019 

yang rendah. 

 Selain itu adanya perubahan indikator ke-8 yang semula ada dihilangkan dan diganti 

dengan indikator ke-9 s.d. 11 karena terkait dengan penyesuaian kegiatan persiapan 

SP2020. Hal yang mendasari perubahan indikator tersebut karena adanya perubahan 

metode pencacahan SP2020. Sebelumnya, pencacahan dilakukan secara door to door dengan 

media kertas atau PAPI, dan pembagian beban tugas berdasarkan blok sensus. Tahun 2020, 

SP dilakukan dengan menerapkan combined method dengan menggunakan data registrasi 

dari Kementrian Dalam Negeri-Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil). Data Dukcapil disusun berdasarkan satuan lingkungan setempat (SLS). Oleh 

karena itu, beban tugas petugas harus mengikuti data registrasi. Sehingga, wilayah kerja 

statistik harus disusun berdasarkan SLS.  

Dari penjelasan di atas, berarti dari sisi indikator kinerja menunjukkan adanya 

peningkatan jenis dan volume pekerjaan yang signifikan. Oleh karena itu perubahan capaian 

kinerja Tahun 2019 terhadap 2018  tidak dapat dilihat hanya dari rata-rata persentase 

secara keseluruhan, tetapi harus dilihat dari setiap indikator. Capaian kinerja untuk setiap 

indikator dapat dilihat pada Subbab 3.3. Perkembangan capaian kinerja Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada 

gambar berikut.  

 

Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei Tahun 2019 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2018 
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Tabel 3.3 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2018 
Terhadap Target Renstra 2018 dan 2019 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Satuan 

 

2018 

 

2019 

Capaian Kinerja 
(%) 

Target  Realisasi Target Realisasi 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sasaran strategis: Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna 

1. Jumlah dokumen 
desain sensus dan 
survei yang mutakhir 

Dokumen 
51 51 45 50 100,00 111,11 

2. Jumlah publikasi 
standardisasi dan 
klasifikasi statistik 
yang terbit tepat 
waktu 

Publikasi/ 
Laporan 

5 5 4 4 100.00 100,00 

3. Jumlah dokumen 
pengembangan 
kerangka sampel 
survei yang mutakhir 

Dokumen 

47 55 46 53 117.02 115.22 

4. Persentase data SBR 
yang ter-update 

Persen 
100 262,39 100 99,38 262.39 99.38 

5. Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 
100 100 100 100 100.00 100,00 

6. Jumlah sistem aplikasi 
pengembangan 
metodologi sensus dan 
survei yang 
dikembangkan dan 
dipelihara 

Sistem 

6 6 6 6 100.00 100,00 

7. Jumlah laporan peta 
wilayah kerja statistik 
yang mutakhir 

Publikasi/ 
Laporan 

1 1 1 1 100.00 100.00 

8. Jumlah peta desa dan 
blok sensus yang di-
update 

Dokumen 
500 500 - - 100.00 - 

9. Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir 
(desa/kelurahan) 

Dokumen  

- - 83.706 84.091 - 100.46 

10. Jumlah geotagging 
infrastruktur desa 

Titik 
koordinat 

- - 2.900.000 2.900.000 - 100.00 

11. Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir (satuan 
lingkungan setempat) 

Dokumen  - - 1.200.000 1.312.573 - 109.38 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Satuan 

 

2018 

 

2019 

Capaian Kinerja 
(%) 

Target  Realisasi Target Realisasi 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

12. Jumlah permintaan 
layanan konsultasi 
klasifikasi oleh 
kementrian/lembaga/i
nstitusi/perorangan 

Dokumen 75 126 100 105 168.00 105.00 

Rata-rata capaian kinerja 127,49 103,69 

 

Rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

selama tahun 2018 sebesar 127,49 persen, sedangkan rata-rata tahun 2019 sebesar 103,69 

persen. Kegiatan tahun 2019 dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2020 adalah 

penyusunan kerangka wilayah kerja statistik, sehingga targetnya adalah seluruh wilayah 

kerja statistik.  

3. Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra 2015-2019  

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap 

target Renstra 2018 dan 2019 dihitung berdasarkan realisasi 2018 terhadap target 2018 

pada Renstra 2018 dan 2019. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus 

dan Survei terhadap target Renstra 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

2018 Terhadap Target Renstra 2015-2019 

Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategi 

Renstra 2015-2019 
Kondisi 2018 

  Renstra 2015-2019 
Kondisi 2019 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target Realisasi Target Realisasi 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tujuan: Peningkatan metodologi sensus dan survei 

Sasaran strategis: Tersedianya dukungan metodologi yang tepat guna 

 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

100 100 100 100 100,00 

Jumlah peta desa dan 
blok sensus yang di-
update 

935.000 - - - - 
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Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategi 

Renstra 2015-2019 
Kondisi 2018 

  Renstra 2015-2019 
Kondisi 2019 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Target Realisasi Target Realisasi 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik 
SP2020 yang 
mutakhir 
(desa/kelurahan) 

- - 83.706 84.091 100.46 

Jumlah geotagging 
infrastruktur desa 

- - 2.900.000 2.900.000 100.00 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik 
SP2020 yang 
mutakhir (satuan 
lingkungan 
setempat) 

- - 1.200.000 1.312.573 109.38 

 

Rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

di tahun 2019 terhadap Renstra 2015-2019 mencapai 100% atau lebih. Persentase 

pemutakhiran data MFD dan MBS target dan realisasi sudah sesuai dan mencapai 100% baik 

pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Indikator kinerja jumlah peta desa dan blok sensus 

yang ter-update pada Renstra 2015-2019, di tahun 2019 sejumlah 935.000. Pada dasarnya, 

kegiatan Pemetaan di tahun 2019, peta wilkerstat tidak hanya sejumlah 935.000 desa dan 

blok sensus, namun seluruh desa dan SLS/non SLS di Indonesia sehingga pencapaiannya 

melebihi 100% di tahun 2019. Dalam pengerjaan peta wilkerstat SLS/non SLS digunakan 

peta blok sensus sebagai peta dasar untuk menentukan batas SLS/non SLS dan juga 

dilengkapi dengan informasi ketua SLS.   

Indikator kinerja jumlah desa dan blok sensus yang di-update dijabarkan secara rinci 

pada indikator kinerja Direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik. Pada indikator ke-8 

bertarget 0 dan diganti dengan indikator ke-9 s.d. 11 karena terkait dengan penyesuaian 

kegiatan persiapan SP2020. Perubahan yang mendasari perubahan indikator karena adanya 

perubahan metode pencacahan SP2020. Sebelumnya, pencacahan dilakukan secara door to 

door dengan media kertas atau PAPI, dan pembagian beban tugas berdasarkan blok sensus. 

Tahun 2020, SP dilakukan dengan menerapkan combined method dengan menggunakan data 

registrasi dari Kementrian Dalam Negeri-Direktorat Jenderal Kependdukan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil). Data Dukcapil disusun berdasarkan satuan lingkungan setempat (SLS). Oleh 

karena itu, beban tugas petugas harus mengikuti data registrasi sehingga wilayah kerja 

statistik harus disusun berdasarkan SLS.  
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4. Prestasi  

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus 

dan Survei pada tahun 2019 diantaranya:  

a. Telah dilakukan uji coba penggunaan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame) 

pada beberapa survei bidang produksi antara lain Survei Komoditas strategis Kakao 

2019, Survei  Komoditas strategis Tebu 2019, dan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) 

2019.  Fungsi yang diujicobakan meliputi pengajuan metodologi survei, pengelolaan 

sampel, pengelolaan laporan daerah dan pengelolaan database rumah tangga. 

b. Pembangunan sistem pengelolaan kerangka sampel yang terintegrasi yaitu Frame and 

Register System (FRS) yang merupakan pengembangan dari sistem MFD Online dan  

Iframe. FRS masih dalam tahap pengembangan. 

c. Aplikasi Wilkerstat sebagai output pengembangan teknologi Geographycal Information 

System (GIS) dinilai sebagai inovasi untuk mendapatkan peta yang akurat. Bentuk nyata 

dari keberhasilan pemanfaatan aplikasi ini adalah berupa penghargaan dari OpenGov  

Asia Pasific yang diberikan kepada BPS atas inovasi dan pemanfaatan teknologi 

geospasial dalam pelayanan publik yang semakin cepat, smart, efisien, dan transparan. 

Aplikasi Wilkerstat merupakan aplikasi yang digunakan untuk memperbarui bentuk 

dan posisi peta digital wilkerstat yang akan digunakan sebagai penunjuk wilayah bagi 

petugas saat pengumpulan data SP2020. Selain itu, Aplikasi Wilkerstat juga 

dikembangkan untuk kebutuhan beberapa survei lainnya.  

d. Penyempurnaan Geospatial System untuk kebutuhan internal, yaitu manajemen peta 

digital dalam Aplikasi SIDIGIT dan manajemen peta analog dalam Aplikasi SIPETA serta 

untuk kebutuhan integrasi dengan sistem-sistem lain yang ada di BPS.   

e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan 

data wajib pajak sebagai sumber pemutakhiran data administratif SBR secara reguler. 

f. Data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016 mulai digunakan sebagai kerangka (frame) survei 

subject matter secara bertahap. Kegiatan updating direktori Pariwisata dan dilanjutkan 

Survei Statistik Pariwisata tahun 2019 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan 

subject matter Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke 

SBR untuk input pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi 

dengan kode wilayah kerja statistik dan geocode (latitude dan longitude). Data SBR yang 

telah diperbarui dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei 

Statistik Pariwisata pada tahun 2020. Metode ini disebut pemutakhiran survey feedback 

yang akan berjalan secara reguler.  
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5. Kegiatan Prioritas 2019  

Kegiatan prioritas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada 

tahun 2019 diantaranya adalah:  

a. Pemetan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. 

b. Penyusunan klasifikasi urban dan rural SP2020 

c. Gladi Bersih Post Enumeration Survey (PES) - SP2020 

6. Upaya Efisiensi  

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei selama tahun 2019 diantaranya adalah: 

a. Persiapan SP2020 dilakukan secara integrasi antara kegiatan Sub-direktorat 

Pengembangan Kerangka Sampel dan Sub-direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik 

tahun 2019.  Dengan perkataan lain, kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan 

Wilkerstat SP2020 dikoordinir oleh 2 unit kerja.  Integrasi ini untuk mengefisienkan 

metode, waktu, dan biaya.  

b. Pengembangan Aplikasi Wilkerstat berbasis android menggunakan software tidak 

berbayar (open source). Developer aplikasi tersebut berasal dari Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Hal ini meniadakan biaya pengadaan 

software. 

c. Menyusun metodologi survei terintegrasi antara Survei Harga Produsen dan Survei 

Industri Besar Sedang. Integrasi ini untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan 

mengantisipasi respondent burden. 

d. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang hari, tidak 

bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat prasarana 

(misal meminimalisasi penggunaan kertas/paperless). 

7. Realisasi Anggaran Tahun 2019  

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik selama tahun 2019 adalah sebesar 7,39 milyar rupiah. Realisasi anggaran menurut 

program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2019 

No Program/Kegiatan Pagu 2019 (Rp) 
Realisasi s/d  

Desember 
2019 (Rp) 

Persentase 
Realisasi 

(%) 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  

2900. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei   

1 Pengembangan Desain 
Sensus dan Survei  

 303,282,000  287,767,343  94.88 

2 
Penyusunan Statistical 
Business Register (SBR)  

    467,592,000  417,690,170  89.33 

2905. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan   

3 

Pemetaan dan 
Pemutakhiran Muatan 
Wilayah Kerja Statistik 
SP2020  

 4,992,695,000  4,634,569,080  92.83 

4 Klasifikasi Urban Rural *)  502,244,000       272,340,270  88,94 

 (self blocking) Rp        196.050.000,-   

5 Gladi Bersih PES   838,797,000      789,652,116  94.14 

2897. Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi 
Statistik 

 

6 

Penyusunan Metodologi 
Sampling Kajian 
Pengukuran Tingkat 
Kesadaran dan Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Obat dan Makanan Tahun 
2019  

73,488,000   65,081,000  88.56 

7 

Penyusunan Metodologi 
dan Tabulasi Data Survei 
Kinerja dan Akuntabilitas 
Program KKBPK Tahun 
2019  

    212,319,000    158,050,000  74.44 

  Jumlah  7,390,417,000 6,625,149,979 92,09 

*) Anggaran kegiatan Klasifikasi Urban Rural semula sebesar Rp 502.244.000, telah 

dilakukan selfblocking sebesar Rp 196.050.000,00.  Penggunaan anggaran selfblocking diatur 

oleh Biro Bina Program sehingga tidak digunakan untuk kegiatan Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei.  Oleh karena itu, dalam penghitungan penyerapan anggaran, 

angka selfblocking tidak disertakan.    
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Berdasarkan Tabel 3.5. di atas, pada umumnya penyerapan anggaran masing-masing 

kegiatan pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dapat terserap lebih 

dari 80 persen. Namun tidak demikian pada penyerapan anggaran kegiatan Sistem 

Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Indormasi Statistik (2897).  Penyerapan 

anggaran hanya sebesar 74,44 %, hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem pencairan 

anggaran di kedua belah pihak pelaksana kerja sama menyebabkan anggaran baru dapat 

diterima Direktorat PMSS menjelang akhir tahun. Pada saat yang sama, kuota penerimaan 

honor pokja bagi Tim Pelaksana kegiatan telah maksimal, sehingga ada pagu yang tidak 

dapat direalisasikan.   

Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Desain Sensus dan Survei adalah 

sebesar 94,88 persen dari pagu anggaran kegiatan Pengembangan Desain Sensus dan 

Survei; realisasi anggaran kegiatan Penyusunan Statistical Business Register (SBR) adalah 

sebesar 89,33 persen dari pagu anggaran kegiatan Penyusunan Statistical Business Register 

(SBR); realisasi anggaran kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja 

Statistik SP2020 adalah sebesar 92,83 persen dari pagu anggaran kegiatan Pemetaan dan 

Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020; dan penyerapan anggaran kegiatan 

Gladi Bersih PES SP2020 terserap sebesar 94,14 persen.  Secara keseluruhan penyerapan 

anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2019 

sebesar 92,09 %. 
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 BAB 4. PENUTUP  
 

  

 

1. Tinjauan Umum  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum 

pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini 

tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Sebagian besar 

sasaran strategis yang telah ditetapkan mempunyai tingkat pencapaian indikator secara 

rata-rata sebesar 103,69 persen. Terdapat lima indikator yang melampaui target yaitu 

jumlah dokumen desain sensus dan survei yang mutakhir (111,11 persen), jumlah dokumen 

pengembangan kerangka sampel survei yang mutakhir (115,22 persen), jumlah peta wilayah 

kerja statistik SP2020 yang mutakhir (desa/kelurahan) (100,46 persen), jumlah peta 

wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (satuan lingkungan setempat) (109,38 

persen), jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi oleh 

kementrian/lembaga/institusi/perorangan (105,00 persen). 

 

2. Tindak Lanjut   

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan pengambil kebijakan 

menjadi tantangan bagi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei untuk 

dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang tepat guna, efektif, dan efisien. Tindak 

lanjut atas evaluasi kinerja Tahun 2019 adalah: 

a) Pengayaan SDM terus dilakukan, bisa dengan memanfaatkan media belajar secara 

online atau pun mengikuti forum atau grup statistik di dalam negeri dan 

internasional.  

b) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan 

manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta 

pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban 

tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai. 

c) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal  

sangat dibutuhkan terutama teknologi Geographical Information System (GIS) untuk 

kegiatan  pengembangan kerangka sampel, updating, dan pengumpulan data 

4   
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kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu 

ditingkatkan untuk memudahkan proses pengerjaan peta digital agar lebih efisien, 

akurat, dan tepat guna. 

d) Integrasi antar-sistem perlu dilakukan sehingga semua pekerjaan tidak lagi 

dilakukan secara manual dan konsisten, seperti manajemen data SBR, kerangka 

sampel, peta wilkerstat, dan lain-lain. Sistem yang terus dikembangkan adalah 

Geospatial System dan yang harus dibuat adalah Frame Register System. 

e) Penerapan tahapan dan proses GSBPM harus dipatuhi dan dikembangkan sesuai 

dengan teknologi terakhir. 

f) Peningkatan pelayanan publik satu pintu di bidang metodologi statistik seperti 

konsultasi desain survei, Geospatial System, dan klasifikasi statistik berdasarkan 

standardisasi manajemen yang modern. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

NOMOR  :  7 TAHUN 2008  

TANGGAL  :  15 PEBRUARI 2008  

  

STRUKTUR ORGANISASI 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI  
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Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 

Instansi  :   Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  

Visi  : ”Diterapkannya metode statistik yang handal di BPS, agar data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat”.  

Misi  :  1.   Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei;  

2. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik;  

3. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel; dan  

4. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistik.   

Tujuan 
Sasaran  Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran  

Uraian  Indikator  Kebijakan  Program  

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

Peningkatan 

kualitas 

metodologi 

sensus dan 

survei 

Tersedianya dukungan 
metodologi sensus dan survei 
yang tepat guna 

Jumlah dokumen desain 
sampling sensus dan survei 
yang mutakhir  

Mempelajari desain sensus/suvei yang 
valid untuk diterapkan pada kegiatan BPS  

Program 
Penyediaan 
dan Pelayanan  

Informasi  

Statistik  
 Jumlah publikasi klasifikasi 

dan standardisasi statistik 
yang tepat waktu 

Menyempurnakan klasifikasi dan 
standardisasi statistik untuk pengumpulan, 
penyajian data dan informasi statistik  

 Jumlah Dokumen 
Pengembangan kerangka 
sampel survei yang mutakhir  

Memperbaiki kerangka sampel untuk 
survei berbasis rumah tangga maupun 
perusahaan  

 Persentase data SBR yang 
terupdate  

Menyiapkan sumber data untuk 
pemutakhiran kerangka sampel bisnis 
yang terintegrasi  
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Tujuan 
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

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

Peningkatan 

kualitas 

metodologi 

sensus dan 

survei 

 Persentase pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

Memutakhirkan data MFD dan MBS 

melalui Aplikasi MFD Online 

  

 

Jumlah sistem aplikasi 

Pengembangan metodologi 

sensus dan survei yang 

dikembangkan dan dipelihara 

Mengembangkan sistem dan aplikasi 

sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi 

 

 

Jumlah laporan peta desa yang 

mutakhir 

Memutakhirkan wilayah kerja statistik 

berdasarkan wilayah administrasi 

pemerintahan yang dikeluarkan oleh 

Kemendagri 

 
 

Jumlah peta desa dan blok 

sensus yang di-update 

- 

 

 

Jumlah peta wilayah kerja 

statistik SP2020 

(desa/kelurahan) 

Memutakhirkan peta wilayah kerja 

statistik setingkat desa/kelurahan untuk 

keperluan pencacahan  SP2020 

 
 

Jumlah Geotagging 

infrastruktur desa  

Melengkapi infrastruktur desa hasil 

pendataan potensi desa 

 

 

Jumlah Peta wilayah kerja 

statistik SP2020 (Satuan 

Lingkungan Setempat/SLS)  

Memutakhirkan peta wilayah kerja 

statistik setingkat SLS untuk keperluan 

pencacahan  SP2020 

Jumlah Permintaan layanan 

konsultasi klasifikasi oleh 

Kementrian/Lembaga/ 

Institusi/ Perorangan   

Memberikan pelayanan prima konsultasi 

klasifikasi bagi pengguna dan masyarakat 
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Lampiran 3. Ambil dari tabel 3.1  Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2018 

PENGUKURAN KINERJA SASARAN 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI TAHUN 2019 

Tujuan: Meningkatnya kualitas metodologi sensus dan survei 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Program 

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

Tersedianya dukungan 
metodologi sensus dan 
survei yang tepat guna 

Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang 
mutakhir 

Dokumen 45 50 Program Penyediaan 
dan Pelayanan 
Informasi Statistik 

 
Jumlah publikasi  standardisasi dan klasifikasi 
statistik yang terbit tepat waktu 

Publikasi/ 
laporan 

4 4 

Jumlah dokumen pengembangan kerangka 
sampel survei yang mutakhir 

Dokumen 46 53 

Persentase data SBR yang terupdate Persen 100 99,38 

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persen 100 100 

Jumlah sistem aplikasi  pengembangan 
metodologi sensus dan survei  yang 
dikembangkan dan dipelihara   

Sistem 6 6 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Tingkat 

Pencapaian 
Program 

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

 Jumlah laporan peta wilayah kerja statistik yang 
mutakhir  

Publikasi/ 
laporan 

1  1 Program Penyediaan 
dan Pelayanan 
Informasi Statistik 

 
Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate - - - 

Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang 
mutakhir (desa/kelurahan) 

Dokumen 83.706  84.091 

Jumlah geotagging infrastruktur desa Titik 
koordinat 

2.900.000  2.900.000 

Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang 
mutakhir (satuan lingkungan setempat) 

Dokumen 1.200.000 1.312.573 

Jumlah permintaan layanan konsultasi 
klasifikasi oleh 
kementerian/lembaga/institusi/perorangan 

Dokumen 100  105 
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Lampiran 4. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2018 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI TAHUN 2019 

Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019 
Tingkat 

Pencapaian 

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

Tersedianya dukungan 
metodologi sensus dan survei 
yang tepat guna 

Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang mutakhir 45 50 111,11% 

Jumlah publikasi  standardisasi dan klasifikasi statistik 
yang terbit tepat waktu 

4 4 100,00 % 

Jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei 
yang mutakhir 

46 53 115,22% 

Persentase data SBR yang terupdate 100 99,38 99,38% 

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 100 100 100,00% 

Jumlah sistem aplikasi  pengembangan metodologi sensus 
dan survei  yang dikembangkan dan dipelihara   

6 6 100,00%  
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018 
Tingkat 

Pencapaian 

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

 Jumlah laporan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir  1 1 100,00% 

Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate - - - 

Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir 
(desa/kelurahan) 

83.706  84.091  100,46% 

Jumlah geotagging infrastruktur desa 2.900.000  2.900.000  100,00% 

Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir 
(satuan lingkungan setempat) 

1.200.000  1.312.573  109,38% 

Jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi oleh 
kementerian/lembaga/institusi/perorangan 

100  105  105,00% 
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Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2018) 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI  

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN 

(KONDISI DESEMBER 2019) 

No Unit Organisasi 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1/DIV DIII SLTA SLTP SD 

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

1 Direktur 1 - - - - - - 1 

2 Subdit Pengembangan Desain Sensus dan 
Survei 

1 6 11 1 - - - 19 

3 Subdit Pengembangan Standardisasi dan  

Klasifikasi Statistik 

- 8 8 1 2 - - 19 

4 Subdit Pengembangan Kerangka Sampel - 4 9 1 - - - 14 

5 Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik - 6 6 - - - - 12 

Jumlah  2 24 34 3 2   65 
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Lampiran 6. Mailing List Publikasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2018 

MAILING LIST PUBLIKASI 

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI 

TAHUN 2019 

No Judul Publikasi 
Instansi 

BPS 

Instansi 
Dalam 
Negeri 

Instansi 
Luar Negeri 

Perguruan 
Tinggi 

Perpus 
Nasional/ 

Daerah 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Kumpulan Metodologi Sensus dan Survei 
2017 

25 - - - - 25 

2 Laporan Pengayaan KBLI 2019 5 - - - - 5 

3 Laporan Statistical Business Register 2019 10 - - - - 10 

4 Laporan Klasifikasi Desa 
Perkotaan/Perdesaan 2019 

12 - - - - 12 

5 Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2019 5 - - - - 5 

 



 

 

  

  

  


