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KATA  PENGANTAR 

 

 

Laporan kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan 

Pusat Statistik merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan program dan kegiatan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan secara periodik. Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan ini bertujuan menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 

menghasilkan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan. 

Capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan dengan merujuk 

pada target indikator kinerja utama yang ditetapkan pada awal Tahun 2020.  Hasil 

evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada Tahun 2020 angka 

rata-rata capaian kinerja sasaran Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan mencapai 100,00 persen serta rata-rata penyerapan anggaran 

sebesar 96,27 persen dengan rincian 99,89 persen bersumber dari PHLN dan dan 

96,21 persen yang bersumber dari APBN. Selanjutnya laporan ini diharapkan mampu 

menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan guna meningkatkan kinerja secara 

lebih optimal pada tahun yang akan datang. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan hingga 

penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk perbaikan kualitas laporan kinerja selanjutnya. 

Jakarta,  Februari 2021 

Direktur Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan                                                                                                                               

 

 

 

Dr. Nurma Midayanti, SSi, M. Env. Sc 
NIP. 19660417 198901 2001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 

2020 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi atas penggunaan anggaran dan merupakan dokumentasi 

pertanggungjawaban kepada pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik yang 

baru yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perwujudan visi 

dan misi yang telah diupayakan berdasarkan 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai 

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan mengacu kepada Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan 2020-2024.  

Selanjutnya sebagai upaya realisasi renstra, pada tahun 2020 telah 

diselenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang pada perjanjian 

kinerja tahun 2020. 

Didalam mewujudkan keinginan untuk menghasilkan data statistik  sosial 

yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, Direktorat 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah merealisasikan melalui penyajian 

publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan 

akurasi, dan melalui penyajian indikator statistik sosial untuk kepentingan 

RPJMN dan SDGs. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan prima didalam 

membina statistik sektoral, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah 

mewujudkan  melalui pemberian tecknical assistance statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan kepada K/L/D/I  terkait.  

Dalam upaya realisasi Renstra yang baru, Direktorat Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan rutinitas, termasuk 

pelaksanaan kegiatan besar Sensus Penduduk (SP) 2020. Secara umum, dalam 

evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada Tahun 2020 

rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100,00 persen.   

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program 

dan kegiatan yang diusulkan, pada Tahun 2020 BPS mendapatkan alokasi 

anggaran dari APBN sebesar Rp106.529.475.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

102.488.482.858,- (96,21%) dan alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN 
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sebesar Rp1.719207.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.717.310.327,- (99,89 %). 

Secara keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp108.248.682.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp104.205.793.185,- (96,27%). 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menurut keputusan 

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

Badan Pusat Statistik Bab V Bagian Kedua Pasal 159 mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan Statistik Demografi, Ketenagakerjaan, Upah dan Pendapatan, serta 

Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2020, adalah 

perwujudan kewajiban Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan prestasi kerja direktorat, serta 

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Selain itu, LAKIP  juga  digunakan sebagai 

umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan di tahun-tahun yang akan datang, hal ini sebagaimana diatur dalam 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2007 tentang 

Badan Pusat Statistik. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap 

Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk 

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan 

laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.  
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Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan 

pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk mengevaluasi capaian 

kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

selama tahun 2020. 

 

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, dan SUSUNAN ORGANISASI 

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi  Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan 

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

Statistik,  sebagai berikut: 

 

1.3.1 Kedudukan 

Kedudukan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Statistik Sosial.  

 

1.3.2 Tugas 

Tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan meliputi:  

a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik demografi. 

b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik ketenagakerjaan. 

c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik upah dan pendapatan tenaga kerja. 

d. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja. 
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1.3.3 Fungsi 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dibagi dalam empat 

subdirektorat yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 

Subdirektorat Statistik Demografi 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Statistik Demografi 

menyelenggarakan  fungsi:  

a. Pelaksanaan  penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan 

instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba 

lapangan dan pengolahan dokumen statistik demografi. 

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, 

penyandian, pemindahan data validasi tabulasi serta kegiatan pengolahan lainnya 

dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik demografi. 

c. Pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik demografi. 

 

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan  

menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan  penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan 

instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba 

lapangan dan pengolahan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik 

ketenagakerjaan. 

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, penyuntingan, penyandian, 

pemindahan data validasi tabulasi serta kegiatan pengolahan lainnya dan 

pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik 

ketenagakerjaan. 

c. Pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik ketenagakerjaan. 
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Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan  penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik upah. 

b. Pelaksanaan  penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik pendapatan. 

 

Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan 

Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik mobilitas penduduk. 

b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan 

pengembangan statistik mobilitas tenaga kerja. 

 

1.3.4 Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Peraturan Kepala (Perka) 

Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008  Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan terdiri dari: 

a. Subdirektorat Statistik Demografi. 

b. Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan. 

c. Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan. 

d. Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja. 

 
Secara rinci bagan struktur organisasi Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan terdapat pada Lampiran 1. 
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1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT STATISTIK 

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik 

Kependudukan dan ketenagakerjaan sebanyak 69 orang (lihat Lampiran 5). Kualitas 

SDM di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berpendidikan 

S3 sebanyak tiga orang, yang berpendidikan S2 sebanyak 32 orang dan yang 

berpendidikan S1/DIV sebanyak 29 orang, yang berpendidikan D3 sebanyak satu 

orang dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang. Persentase pegawai yang 

berpendidikan S2 keatas di Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan cukup 

tinggi. Tingginya angka tersebut berkat kerjasama antara BPS dengan instansi 

lain/lembaga/universitas yang telah menghasilkan pegawai yang menerima beasiswa 

dan lulus Pasca Sarjana dari dalam maupun luar negeri. 

Secara umum, SDM yang dibutuhkan memiliki potensi dalam mengembangkan 

dan menerapkan ilmu statistik dan bidang lain baik metodologi dan aplikasinya yang 

berkaitan dengan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan. SDM pada Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagian besar berasal dari insan 

statistik, yaitu lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Selain itu juga 

berasal dari penerimaan PNS non STIS (umum) untuk pendidikan SMA, D3, S1, dan S2 

bidang statistik, matematika, ekonomi, dan administrasi. 

 

Gambar 1. Persentase Sumber Daya Manusia pada Direktorat Statistik Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan Menurut Jenjang Pendidikan, 2020 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut 

dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2020 

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah 

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika 

penyajian LAKIP Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2020 

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud 

dan tujuan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta SDM beserta potensi dan 

permasalahan yang ada di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan dokumen perencanaan yang melandasi 

pelaksanan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan tahun 2020 meliputi rencana strategis Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 

2020. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2020, perkembangan capaian kinerja 

tahun 2020 terhadap realisasi kerja tahun 2020 yang dikaitkan dengan target renstra 

2017 - 2020. Di samping itu, dijabarkan pula kegiatan prioritas, upaya efisiensi, dan  

realisasi anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 

Bab IV – Penutup, menjelaskan tinjauan umum secara menyeluruh dari laporan 

akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 

2020 dan menguraikan tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja ke depan.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT STATISTIK 

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 2020-2024 

 Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) 

berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 

adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan 

terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.  

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024. 

Diharapkan dalam menjalankan tugas direktorat dapat mencapai tujuan jangka 

panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Renstra direktorat ini 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana 

strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta ukuran 

keberhasilan pelaksanaannya. 

1. Visi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Visi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dibangun untuk 

mendukung visi BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-

2024 sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. 

Pembangunan nasional di bidang statistik sosial khususnya di Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan agar mampu mengakomodasi semua 

tantangan yang berkembang, seperti dukungan dan kerja nyata demi terwujudnya satu 

data kependudukan di Indonesia, reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, 
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tuntutan tersedianya data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 

pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah 

kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi 

statistik, serta penyelenggaraan kegiatan statistik dengan kondisi mobilisasi penduduk 

yang semakin meningkat. 

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan “Penyedia Data Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Berkualitas untuk Indonesia Maju”. 

2. Misi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

 Untuk mencapai visi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 

maka ditetapkan misi yang menggambarkan kegiatan perstatistikan yang harus 

diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Misi dari Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menyediakan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan berkualitas 

yang berstandar nasional dan internasional 

b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan 

c. Mewujudkan pelayanan prima dalam pembinaan statistik sektoral 

kependudukan dan ketenagakerjaan untuk terwujudnya Sistem Statistik 

Nasional  

 

3. Tujuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Tujuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk 

mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah peningkatan kualitas data statistik 

di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan melalui: 

a. Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

b. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN di bidang statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan 
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c. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

 

4. Sasaran Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang 

akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar 

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

misi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang mencerminkan hasil 

(output) dari program dan kegiatan pada direktorat ini.  Adapun sasaran strategis 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan yang berkualitas 

b. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN di Bidang Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

c. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I. 

 

5. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

menetapkan indikator kinerja utama tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah. Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan menetapkan indikator kinerja dalam rangka menciptakan 

akuntabilitas selama tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS No. 38 

tahun 2020 sebagai berikut: 
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Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  

(Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020) 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama 

(1) (2) (3) 

1 Meningkatnya pemanfaatan 
data Statistik Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan yang 
berkualitas 

1a. Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang menyertakan informasi akurasi 
data 

1b. Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang digunakan dalam dokumen RPJMN 

1c. Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang digunakan sebagai indikator SDGs 

2 Penguatan komitmen K/L/D/I 
terhadap SSN di Bidang 
Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

2a. Persentase K/L/D/I yang telah 
menerapkan standar Sistem Statistik 
Nasional (SSN) 

3. Penguatan statistik sektoral di 
K/L/D/I 

3a. Persentase K/L/D/I yang mendapat 
technical assistance Statistik 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

 

6. Arah dan Kebijakan Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk 

terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu 

menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, 

seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Di samping itu, 

diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata 

laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. 

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan 

indikator persentase publikasi statistik  yang menerapkan standar akurasi sebagai 

dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini 

menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap 

publikasi yang dihasilkan BPS. 



 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2020  15 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka arah kebijakan penyelenggaraan 

khusus Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mengacu pada 

strategi pembangunan statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan 

Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020‐2024  

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

mengacu pada Renstra BPS 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a) Peningkatan kualitas data statistik dasar kependudukan dan ketenagakerjaan, 

melalui strategi sebagai berikut: 

i. Meningkatnya akurasi data melalui integrasi proses bisnis dan penyajian 

publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas;  

ii. Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dalam pengumpulan data, penerapan metodologi yang memanfaatkan 

teknologi informasi, dan penggunaan Big Data untuk mendukung data 

statistik resmi yang dihasilkan; 

iii. Mempelajari metode penghitungan dan model statistik terbaru; 

iv. Melakukan risk management di setiap kegiatan Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 

v. Mengingkatkan cakupan estimasi statistik dasar kependudukan dan 

ketenagakerjaan dengan penerapan Small Area Estimation (SAE); 

vi. Menyediakan/membangun sistem rekomendasi kegiatan Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 

b) Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik 

sektoral di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan agar memenuhi kriteria 

standar, dengan strategi melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan 

statistik dasar dan sektoral kependudukan dan ketenagakerjaan. 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan 

SSN di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, dengan arah 
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kebijakan terwujudnya SSN di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan  

melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) melalui 

strategi sebagai berikut:  

i. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN di bidang 

kependudukan dan ketenagakerjaan 

ii. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik 

sektoral di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan 

iii. Memaksimalkan peran BPS untuk Satu Data Indonesia (SDI) di bidang 

kependudukan dan ketenagakerjaan. 

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dengan arah 

kebijakan penyediaan statistik sektoral melalui strategi sebagai berikut: 

i. Meningkatnya kualitas SDM sehingga lebih adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan TI 

ii. Melakukan pembinaan statistik sektoral kependudukan dan 

ketenagakerjaan ke K/L/D/I 

iii. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik. 

          

7. Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
 
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menjalankan Program 

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program tersebut bertujuan 

untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik kependudukan 

dan ketenagakerjaan yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna 

data. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) secara 

berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik.  

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab masing-masing unit Eselon III di lingkungan Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

memiliki satu kegiatan pokok yaitu Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut 
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direktorat memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh masing-

masing Eselon III (Subdirektorat). Berikut ini beberapa program dan kegiatan 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan:  

a. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang berkualitas, 

bertujuan untuk menyediakan data dasar di bidang: 

1) Demografi, dengan sasaran: Tersedianya Laporan Sensus Penduduk 2020 dan 

estimasi jumlah penduduk dan rumah tangga untuk penimbang survei 

kependudukan. 

2) Ketenagakerjaan, dengan sasaran: Terlaksananya Survei Angkatan Kerja 

Nasional (Sakernas) Semesteran, Sakernas Tahunan tahun 2020, serta 

tersedianya publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari dan 

Agustus 2020, Indikator Pasar Tenaga Kerja di Indonesia Februari dan 

Agustus 2020, Pekerja Layak di Indonesia 2019. 

3) Upah dan pendapatan, dengan sasaran: Tersedianya publikasi Keadaan 

Pekerja di Indonesia Februari dan Agustus 2020, publikasi Statistik 

Pendapatan Februari dan Agustus 2020, serta Kompilasi Statistik Upah 2020. 

4) Mobilitas penduduk dan tenaga kerja, dengan sasaran: tersedianya publikasi 

Profil Migran Hasil Susenas. 

b. Program kerjasama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

dengan instansi lain sebagai berikut: 

 BPS (Subdit Statistik Demografi) bekerja sama dengan UNFPA untuk Country 

Program Action Plan Siklus 9 tahun 2020 dalam rangka mendukung persiapan 

dan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) seperti kegiatan 

rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Dikdukcapil) untuk Satu Data Kependudukan Indonesia, 

refreshing Instruktur Utama SP2020, evaluasi tata kelola SP2020 proses bisnis 

baru, serta evaluasi pembelajaran jarak jauh SP2020. Kegiatan lainnya yaitu 

berupa capacity building untuk para pegawai BPS dari beberapa direktorat 

terkait lainnya dengan mengadakan training online yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengenai analisis demografi. 

 BPS (Subdit Statistik Ketenagakerjaan) melakukan kerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempersiapkan 
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publikasi Tenaga Kerja Pariwisata dan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif. Data 

yang digunakan dalam penyusunan publikasi tersebut berasal dari Sakernas 

2018-2019. 

 BPS (Subdit Statistik Upah dan Pendapatan) melakukan kerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi 

Kreatif dalam mempersiapkan publikasi Upah Tenaga Kerja Pariwisata dan 

Upah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif. Data yang digunakan dalam penyusunan 

publikasi tersebut berasal dari Sakernas 2018-2019. 

 BPS (Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja) bekerja sama 

dengan UNFPA dalam rangka pemanfaatan MPD methods untuk 

pengembangan algoritma mobilitas sirkuler dan “wira wiri” yang 

berkontribusi terhadap Sensus Penduduk 2020. 

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN 

DAN KETENAGAKERJAAN 2020 

Direktorat Duknaker telah menetapkan target yang harus dipenuhi pada pada 

periode 2020 dalam perjanjian kinerja. Capaian target ini menjadi ukuran keberhasilan 

dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut adalah perjanjian 

kinerja Direktorat Duknaker pada tahun 2020:  

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

(1) (2) (3)   

1 Tersedianya data 
statistik 
kependudukan   dan 
ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

1a. Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
yang menyertakan 
informasi akurasi data 

persen 80 

1b. Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
yang digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

persen 
100 

 

1c. Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 

persen 
89 
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No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

yang digunakan sebagai 
indikator SDGs 

2 Penguatan 
komitmen K/L/D/I 
terkait statisik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

2a. Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan 
standar Sistem Statistik 
Nasional (SSN) 

persen - 

3. Menguatnya 
Statistik Sektoral 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

3a. Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

persen 100 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi direktorat  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu 

tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan atau 

kegagalan tersebut disajikan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis akuntabilitas 

kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan melalui indikator 

kinerja utama. Selain itu, akuntabilitas kinerja memuat akuntabilitas dari sisi 

keuangan. Akutanbilitas keuangan ini menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi 

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya. 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN 

DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 

Rata-rata capaian kinerja subdit pada Direktorat Statistik Kependudukan 

adalah sebagai berikut: 

1.  Subdit Statistik Demografi memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00 persen 

dengan penyerapan anggaran sebesar 96,33 persen; 

2. Subdit Statistik Ketenagakerjaan memperoleh capaian kinerja sebesar  100,00 

persen dengan penyerapan anggaran sebesar 89,88 persen; 

3. Subdit Statistik Upah dan Pendapatan sebesar 100,00 persen dengan penyerapan 

anggaran sebesar 90,99 persen; 

4. Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenagakerja sebesar 100,00 persen 

dengan penyerapan anggaran sebesar 85,43 persen. 

3.1.1  Subdit Statistik Demografi 

 Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Subdit Statistik Demografi adalah 

tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas. 

Pencapaian sasaran tersebut dinilai oleh indikator kinerja yaitu persentase indikator 

statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN. 
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Target indikator yang digunakan dalam dokumen RPJMN adalah jumlah penduduk, laju 

pertumbuhan penduduk, sex ratio, dan kepadatan penduduk. Keempat indikator 

tersebut telah disediakan oleh Subdit Statistik Demografi. Sasaran selanjutnya adalah 

menguatnya statistik sektoral kependudukan dan ketenagakerjaan di K/L/D/I.  

Pencapaian sasaran tersebut dinilai oleh persentase K/L/D/I yang mendapat technical 

assistance Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Target K/L/D/I yang 

mendapat technical assistance adalah sebanyak satu instansi dan telah dilberikan 

kepada Kementrian Kesehatan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada tahun 

2020 sebesar 100 persen. Tingkat capaian kinerja ini berpredikat sangat baik.  

Penyerapan anggaran sebesar 96,33 persen.  

   

Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) 

menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah 

berfokus penanganan pandemi tersebut dengan pembatasan pertemuan tatap 

muka dan pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi.  Anggaran SP2020 

mengalami pemotongan sebesar 74 persen. Semula SP2020 memiliki anggaran 

atau Rp4.034,49 miliar, namun pada pelaksanaan SP2020 anggaran tersebut 

dipotong menjadi sebesar Rp1.102 miliar. Perubahan struktur anggaran tersebut 

mendorong BPS melakukan penyesuaian Tata Kelola SP2020 dan output.  

2. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang ilmu dan pengetahuan di bidang 

kependudukan sehingga menimbulkan kesulitan ketika harus menyiapkan 

indikator kependudukan dan ketenagakerjaan untuk daerah. 

3. Koordinasi antar subject matter baik yang berada di Pusat maupun Daerah kurang 

optimal terutama dengan penetapan sistem kerja baru yaitu work from home 

secara bergiliran. Kekuatan sinyal yang tidak merata dan terbatasnya ketersediaan 

perangkat teknologi informasi untuk setiap pegawai menjadi kendala utama dalam 

berkomunikasi dan berkoordinasi. 

4. Penyajian statistik demografi belum dilakukan dengan secara optimal sehingga 

indikator/parameter yang diperoleh kurang lengkap baik dari segi cakupan 

maupun jenis indikator yang dihasilkan.  

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 
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1. Penetapan pandemi Covid-19 berakibat pada pembatasan pertemuan tatap muka 

dan perubahan struktur anggaran, sehingga strategi yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Sensus Penduduk Online diperpanjang hingga 29 Mei 2020 dan pendataan 

penduduk dilaksanakan pada September. 

b. Rangkaian pelatihan SP2020 dilakukan secara jarak jauh online dan mandiri 

dengan dibantu penayangan program pembelaran di TVRI dan penyiaran 

podcast di RRI. 

c. Pendataan penduduk pada SP September dibagi dalam tiga zona, yaitu zona 1 

dilakukan dengan ground check dan Drop Off Pick Up, Zona 2 dengan ground 

check, dan Zona 3 dengan ground check dan wawancara.  

 

2. SDM pusat baik dari Subdit Statistik Demografi dan unit terkait diberikan pelatihan 

teknik demografi secara online dengan narasumber dari Lembaga Demografi 

Universitas Indonesia. Selanjutnya SDM pusat melakukan transfer pengetahuan 

kepada Kepala Seksi Kependudukan BPS Provinsi seluruh Indonesia melalui 

pelatihan tatap muka di DI Jogjakarta.  

3. Pembentukan sistem kerja baru dengan menerapkan kelompok kerja (pokja)  

untuk melaksanakan proyek/tugas/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pada Subdit Demogafi. Setia pokja terdiri dari anggota lintas seksi dengan 

keberagaman kompetensi. Pojak dipimpin secara bergiliran dan memiliki peran 

untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke dalam dan ke luar sehingga 

output yang ditetapkan dapat tersedia tepat waktu. 
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4. Pengembangan Small Area Estimation sebagai alternatif untuk menghasilkan 

indikator/parameter belum diperoleh dari sensus/survei. Selain itu, 

pengembangan Digital Demography sebagai pelengkap dan memperkaya analisis 

statistik. Kegiatan ini masih dalam tahap awal yaitu dengan melakukan pelatihan-

pelatihan. 

Tabel 3. Capaian Kinerja Subdit Statistik Demografi 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat 
Capaian 

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

T1. Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan  

SS1. Tersedianya data 
statistik  
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data 

Persen - - - 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs 

Persen - - - 

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

SS2. Penguatan 
komitmen K/L/D/I 
terkait statisik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

     

Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan standar 
Sistem Statistik Nasional 
(SSN) 

Persen - - - 

T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sektoral 

SS3. Menguatnya 
statistik sektoral 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Persen 100 100 100 

 

 

3.1.2   Subdit Statistik Ketenagakerjaan 
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 Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian kinerja 

Subdit Statistik Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar 100,00 persen, dengan 

penyerapan anggaran sebesar 90,85 persen pada Sakernas Semesteran dan 69,19 

persen pada Sakernas Tahunan sehingga total penyerapan anggaran dalam tahun 2020 

sebesar 89,88 persen. Bisa dilihat pada Tabel 4, dari sasaran strategis 1, tingkat capaian 

sebesar 100,00 persen pada indikator kinerja pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan 

pada sasaran strategis dua dan tiga belum diberikan target kegiatan. 

 
Masalah/kendala yang dihadapi pada Sakernas  

1. Terjadinya pengurangan jumlah pertanyaan pada Sakernas Agustus 2020 sehingga 

terdapat beberapa indikator yang belum bisa terpenuhi. 

2. Konsep ketenagakerjaan baru (ICLS ke-19) dan variable penyusun pekerjaan 

informal konsep baru (ICLS ke-17) dikeluarkan dari kuesioner Sakernas Agustus 

2020. 

3. Pelaksanaan pelatihan petugas secara online menggunakan e-Learning menjadi 

kendala terkait SDM pencacah maupun tidak ada dukungan infrastruktur yang 

mendukung bagi beberapa petugas yang tidak memiliki handphone atau PC/laptop 

menjadi kendala tersendiri bagi partisipasi dalam pelatihan. 

4. Pelatihan innas dilaksanakan pada waktu yang sama dengan waktu Indonesia 

bagian barat namun peserta tersebar dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini 

menyebabkan peserta menyelesaikan pelatihan di luar jam kerja untuk wilayah 

timur. 

5. Terjadi permasalahan jaringan saat pelatihan innas, inda, dan petugas sehingga 

beberapa peserta mendapatkan pelatihan yang kurang optimal. 

6. Terdapat beberapa fitur e-learning yang belum optimal saat pelatihan Sakernas 

Agustus 2020. 

7. Pelaksanaan lapangan sehubungan adanya pandemi Covid-19, sehingga harus 

melakukan pencacahan dengan waspada dan menjalankan protokol kesehatan 

secara ketat. 

8. Pada pelaksanaan pencacahan di daerah zona merah harus dilakukan dopu 

sehingga kualitas isian bisa jadi kurang baik. 
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9. Sakernas Agustus 2020: sebanyak 32 provinsi memberikan feedback pelaksanaan 

Sakernas melalui dokumen quality gates, dan hanya 26 provinsi yang meberikan 

feedback lengkap untuk semua kabupaten/kotanya. 

10. Sakernas Agustus 2020: terdapat 3,2 persen pengawas yang tidak menemani 

pencacah dalam mengidentifikasi/mengenali terlebih dahulu batas-batas blok 

sensus yang menjadi wilayah tugasnya dengan berpedoman pada peta hasil 

updating sebelumnya. 

11. Sakernas Agustus 2020: terdapat sebesar 1,6 persen pencacah yang tidak 

mengikuti pelatihan Sakernas 2020 walaupun pernah mengikuti kegiatan sakernas 

sebelumnya. 

12. Hasil pencarian kata melalui Google Trend masih sangat kasar dalam 

menggambarkan atau memprediksi pengangguran. Hal ini dikarenakan tidak 

semua penduduk Indonesia mampu menggunakan internet dan ada akses internet, 

sehingga lebih banyak yang mungkin mencari kerja secara manual (datang 

melamar ke perusahaan langsung atau mencari info ke teman, dan cara manual 

lainnya). 

13. Hasil pencarian google trend hanya relevan untuk beberapa provinsi saja. Hal ini 

disebabkan tingkat akses internet yang berbeda antar wilayah. 

14. Pencarian pada jobs.id baru mulai dilakukan pada bulan September 2019 sehingga 

belum bisa dilakukan perbandingan Y-o-Y pada data Agustus 2020. Selain itu, data 

dari jobs.id hanya bisa menggambarkan keadaan sektor formal karena hanya 

dilihat dari penawaran pekerjaan dari perusahaan saja. 

15. Penggunaan shopee hanya bisa menggambarkan keadaan sektor perdagangan saja 

khususnya e-commerce. 

16. Beberapa indikator ketenagakerjaan belum dapat terpenuhi baik pada Sakernas 

Februari apalagi Sakernas Agustus seperti indikator pekerja anak, forced labour, 

dan lain-lain. 

17. Kendala dalam pemenuhan indikator SDG’s dari hasil Sakernas Tahunan, meski 

angka yang dihasilkan Sakernas tahunan mampu menyajikan indikator hingga level 

kabupaten/kota, namun tidak semua indikator dalam SDG’s dapat disajikan hingga 

level kabupaten/kota, diantaranya karena nilai RSE (Relative Standar Error) yang 

cukup tinggi. 
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Strategi untuk mengatasi masalah/kendala Sakernas 

1. Setelah pandemi Covid-19 berakhir maka pertanyaan yang dihilangkan akan 

dimunculkan kembali dan direncanakan dapat mengakomodir lebih banyak 

variabel terkait isu-isu ketenagakerjaan terkini dan Sustainable Development Goals 

(SDG’s). 

2. Pada tahun 2022 direncanakan untuk merealisasikan konsep ketenagakerjaan 

yang baru (ICLS ke-19). 

3.  Pelatihan akan tetap dilakukan secara online dengan memperbaiki e-learning. 

4. Menyediakan grup pada aplikasi Kaizala agar innas dapat menanyakan 

permasalahan yang belum dapat diselesaikan maupun keraguan mengenai konsep 

definisi. 

5. Petugas di daerah dapat memanfaatkan anggaran terkait Covid-19 untuk 

penyiapan APD. 

6. Melakukan konfirmasi kepada BPS daerah yang tidak mengirimkan feedback 

quality gates. 

7. Melakukan konfirmasi ke BPS daerah mengenai pengawasan yang masih kurang 

optimal dan pencacah yang tidak mengikuti pelatihan pada Sakernas Agustus 2020. 

8. Melakukan pengawasan dan konfirmasi melalui CATI untuk responden yang 

dicacah dengan metode DOPU. 

9. Melakukan metode  trial & error  pada keyword yang ada dan memilih yang paling 

cocok untuk digunakan dalam menggambarkan keadaan ketenagakerjaan. 

10. Hasil pencarian dengan jobs.id bulan September 2019 digunakan sebagai 

pembanding keadaan Agustus 2020. Hal ini disebabkan bulan September 2019 

masih merupakan titik yang berdekatan dengan Agustus 2019. 

11. Melakukan pengumpulan berita melalui web secara manual dengan mebaca isi 

berita terlebih dahulu sehingga mampu meminimalisir adanya berita/situs hoax. 

12. Mengembangkan metode pengumpulan berita/fenomena yang lebih mudah untuk 

dianalisis secara deskriptif maupun dalam bentuk table dan grafik. 
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Tabel 4. Capaian Kinerja Subdit Statistik Ketenagakerjaan 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat 
Capaian 

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

T1. Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan  

SS1. Tersedianya data 
statistik  
kependudukan 
dan 
ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data 

Persen 60 60 100 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs 

Persen 100 100 100 

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

SS2. Penguatan 
komitmen K/L/D/I 
terkait statisik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

     

Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan standar 
Sistem Statistik Nasional 
(SSN) 

Persen - - - 

T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sektoral 

SS3. Menguatnya 
statistik sektoral 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Persen - - - 

 

 

3.1.3   Subdit Statistik Upah dan Pendapatan 

 Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian kinerja 

Subdit Statistik Upah dan Pendapatan maksimal yaitu sebesar 100,00 persen, dengan 

penyerapan anggaran 90,99 persen. Bisa dilihat pada Tabel 5, sasaran strategis 

pertama memperoleh tingkat capaian sebesar 100,00 persen masing-masing untuk 

kedua indikator kinerja. 
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Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Akurasi pencatatan data upah dan pendapatan dalam Survei Angkatan Kerja 

Nasional masih memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kualitas 

data upah dan pendapatan khususnya 

2. Perlu dicarikan solusi paling tepat untuk pemeriksaan data upah dan pendapatan. 

Kualitas data upah dan pendapatan dapat ditingkatkan melalui perbaikan pada tiap 

tahapan Sakernas.  

3. Penggunaan big data untuk mendukung proses penyajian data upah masih 

memerlukan eksplorasi lebih, sehingga data upah dan pendapatan yang dihasilkan 

mempunyai akurasi yang lebih baik 

4. Khusus publikasi Kompilasi Statistik Upah, kendala utama adalah ketersediaan 

data pada subject matter yang menyediakan data. Walaupun data pada akhirnya 

bisa dikumpulkan dengan baik, namun terdapat beberapa perbedaan. Jadwal ARC 

masing-masing subject matter berbeda, sehingga penyelesaian publikasi ini amat 

tergantung pada subject matter penyedia data. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Pencacahan sebagian menggunakan sistem Dopu sehingga perlu perbaikan 

pertanyaan upah/pendapatan pada Sakernas berikutnya agar lebih di pahami 

reponden, dengan harapan akan memperoleh data upah/pendapatan yang lebih 

baik. 

2. Perbaikan konsep definisi, bahan ajar pelatihan, editing pra kom, penerapan rule 

validasi pada saaat pengolahan, dan pengecekan kembali setelah ditambahkan 

penimbang. 

3. Tentang big data, akan terus diupayakan optimalisasi nya untuk mendukung data 

upah hasil sakernas 

4. Terkait kompilasi statistik upah, strateginya ya tetap menjalin kolaborasi yang baik 

dg subject matter pengampu data. 
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Tabel 5. Capaian Kinerja Subdit Statistik Upah dan Pendapatan 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat 
Capaian 

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

T1. Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan  

SS1. Tersedianya data 
statistik  
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

Persen - - - 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs 

Persen 100 100 100 

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

SS2. Penguatan 
komitmen K/L/D/I 
terkait statisik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

     

Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan standar 
Sistem Statistik Nasional 
(SSN) 

Persen - - - 

T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sektoral 

SS3. Menguatnya 
statistik sektoral 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Persen - - - 

 

 

3.1.4   Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

 Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, 

Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 baru 

melaksanakan satu sasaran strategis yaitu pada sasaran strategis 1. Dimana 

pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 yaitu sebesar 100,00 persen, 

dengan penyerapan anggaran sebesar 85,43 persen. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

dari sasaran strategis tersebut tingkat capaiannya sebesar 100,00 persen. 
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Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Sebagai dampak dari Pandemi Covid19 dimana pelaksanaan rapat-rapat 

pembahasan publikasi yang biasanya dilaksanakan secara offline harus digantikan 

dengan cara online yaitu melalui zoom meeting. Pada pelaksanaan rapat melalui 

zoom meeting sering terjadi kendala terkait dengan jaringan internet yang 

digunakan oleh peserta rapat karena kualitas jaringan internet yang beragam antar 

peserta rapat. 

2. Kendala teknis saat layouting dengan hilangnya tautan (link) ke gambar karena 

dikerjakan di perangkat/laptop yang berbeda. 

3. Dalam Penghitungan RSE khususnya untuk Provinsi Papua sedikit menemui 

kendala dimana di salah satu wilayah tidak dapat dihitung dikarenakan tidak 

adanya sampel. 

4. Anggaran penyusunan publikasi cukup banyak yang tidak dapat digunakan karena 

adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah. 

5. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki karena adanya 

SDM yang pensiun dan sebagian SDM yang membantu kegiatan SP2020. Kegiatan-

kegiatan SP2020 yang dikerjakan yaitu terkait dengan Sensus Penduduk WNA dan 

Sensus Penduduk Indonesia di luar negeri. 

6. Penyajian publikasi yang belum optimal karena kurangnya kemampuan SDM 

dalam spesialisasi teknis dan analisis statistik.  

7. Cukup banyak kegiatan-kegiatan lain yang dikerjakan selain penyusunan publikasi, 

seperti MPD MSA. Tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam capaian kinerja subdit 

karena tidak ada di perjanjian kinerja serta tidak ada anggarannya di BPS. Padahal 

kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang besar karena bekerja sama 

dengan K/L lain seperti Bappenas. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Pelaksanaan rapat dengan zoom meeting dilakukan beberapa kali sehingga 

memungkinkan peserta rapat yang mengalami gangguan jaringan tetap dapat 

mengikuti rapat. 

2. Link/tautan yang hilang dilakukan pengisian ulang secara manual. 

3. Konsultasi ke pihak subject matter pengolahan Susenas untuk penghitungan RSE. 
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4. Anggaran yang tersedia dimaksimalkan sehingga penyusunan publikasi tetap 

dapat berjalan. 

5. Dibutuhkan adanya penambahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). 

6. SDM yang ada perlu diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan/workshop/seminar 

yang terkait dengan teknis dan analisis statistik untuk meningkatkan 

kemampuannya. 

7. Kegiatan-kegiatan lain tersebut tetap dilaksanakan dengan memperhatikan waktu 

dan beban kerja dari kegiatan utama (penyusunan publikasi). 

Tabel 6. Capaian Kinerja Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat 
Capaian 

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

T1. Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan  

SS1. Tersedianya data 
statistik  
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

Persen - - - 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs 

Persen - - - 

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

SS2. Penguatan 
komitmen K/L/D/I 
terkait statisik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

     

Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan standar 
Sistem Statistik Nasional 
(SSN) 

Persen - - - 

T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sektoral 

SS3. Menguatnya 
statistik sektoral 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Persen - - - 
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3.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STATISTIK 
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE 
2017-2019 

Tabel berikut menyajikan perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistk 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2017 – 2019: 

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
Tahun 2019 terhadap Realisasi Kinerja  Tahun 2017 - 2019 

Sasaran/Tujuan/ 

Indikator 
Satuan 

Target 

PK 2019 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Terhadap 

Realisasi 

2017 

Capaian 

Kinerja 

Terhadap 

Realisasi 

2018 

Capaian 

Kinerja 

Terhadap 

Realisasi 

2019 
2017 2018 2019 

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

Tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas  

  

Jumlah aktivitas statistik 

yang mempublikasikan nilai 

akurasi 

Aktivitas 3 4 5 3 75,00% 60,00% 100,00% 

  

Jumlah publikasi/laporan 

statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang terbit 

tepat waktu 

Publikasi/ 

Laporan 
13 18 16 14 77,78% 87,50% 107,69% 

  

Jumlah publikasi/laporan 

statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/ 

Laporan 
12 17 13 12 70,60% 92,30% 100,00% 

 

Jumlah Release data  Statistik 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan yang tepat 

waktu 

Aktivitas 

 
2 2 2 4 200,00% 200.00% 200,00% 

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) 

  

Persentase pemasukan 

dokumen (respon rate) survei 

dengan pendekatan rumah 

tangga 

Persen 98,33 99,27 94.10 96,51 97,22% 102,56% 98,15% 

Meningkatnya hubungan dengan pengguna data 

  

Jumlah instansi pemerintah 

dan swasta yang menerima 

publikasi BPS 
Instansi 40 35 32 40 114,28% 125,00% 100,00% 

  

Jumlah aktivitas statistik 

kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang 

metadatanya terdapat pada 

SiRusa  

Aktivitas 11 11 12 10 90,90% 83,33% 90,91% 

 



 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2020  36 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 

2019 terhadap realisasi kinerja tahun 2018 ada sebanyak empat indikator meningkat 

yaitu: 

1. Capaian kinerja untuk indikator aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai 

akurasi pada tahun 2018 sebesar 60 persen dan pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 100 persen. 

2. Capaian kinerja untuk indikator publikasi/laporan statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu pada tahun 2018 sebesar 87,50 persen 

dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 107,69 persen. 

3. Capaian kinerja untuk indikator publikasi/laporan statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN pada tahun 2018 sebesar 92,30 

persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100,00 persen. 

4. Capaian kinerja untuk indikator aktivitas statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang metadatanya terdapat pada SiRusa pada tahun 2018 

sebesar 83,33 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 90,91 persen. 

Sementara terdapat dua indikator turun yaitu: 

1. Capaian kinerja untuk indikator pemasukan dokumen (respon rate) survei 

dengan pendekatan rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 102,56 persen dan 

pada tahun 2019 menurun menjadi 98,15 persen.  

2. Capaian kinerja untuk indikator instansi pemerintah dan swasta yang menerima 

publikasi BPS pada tahun 2018 sebesar 125,00 persen dan pada tahun 2019 

menurun menjadi 100,00 persen 

  

3.3 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN 

DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET 

RENSTRA  

Rencana Strategis pada BPS tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut sebagai 

Renstra BPS tahun 2020-2024, memuat gambaran umum situasi perstatistikan 

nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta 

program dan kegiatan BPS. Salah satu dari kegiatan BPS dalam Renstra  yang terkait 

dengan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terkait dengan 

penyediaan dan pengembangan statistk kependudukan dan ketenagakerjaan. Tabel 8 
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menyajikan capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

terhadap Renstra BPS tahun 2020-2024: 

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
terhadap Target Renstra 2020-2024 

 

Sasaran/Tujuan/ 
Indikator 

 

Target Renstra Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

terhadap 
Renstra (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2020 

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

Tersedianya data statistik kependudukan   
dan ketenagakerjaan yang berkualitas 

   
 

   

  

Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang menyertakan informasi akurasi 
data 

80 91 93 100 100 80% 100,00% 

  

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang digunakan dalam dokumen 
RPJMN 

100 100 100 100 
1
0
0 

100 100% 100,00% 

 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
yang digunakan sebagai indikator 
SDGs 

89 90 92 100  100 89% 100,00% 

Penguatan komitmen K/L/D/I terkait 
statisik kependudukan dan 
ketenagakerjaan  terhadap SSN 

        

  
Persentase K/L/D/I yang telah 
menerapkan standar Sistem Statistik 
Nasional (SSN) 

- 100 100 100  100 - - 

Menguatnya statistik sektoral 
kependudukan dan ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

        

  
Persentase K/L/D/I yang mendapat 
technical assistance Statistik 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

100 100 100 100  100 100% 100,00% 

 

Capaian kinerja Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah 

memenuhi semua target Renstra BPS tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Target publikasi yang menyertai akurasi data sebanyak 8 publikasi, yaitu: 

a. Sebanyak tiga publikasi yang menyertai akurasi data telah disediakan oleh 

Subdit Statistik Ketenagakerjaan. Judul publikasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

- Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020, 

- Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020; 

- Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2020. 
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b. Sebanyak empat publikasi  yang menyertai akurasi data telah disediakan 

oleh Subdit Statistik Upah dan Ketenagakerjaan Judul publikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

- Publikasi Keadaan pekerja Indonesia Februari 2020 

- Publikasi Keadaan pekerja Indonesia Agustus 2020 

- Publikasi Pendapatan Februari 2020 

- Publikasi Pendapatan Agustus 2020 

c. Sebanyak satu publikasi  yang menyertai akurasi data telah disediakan 

oleh Subdit Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja. Judul publikasi 

tersebut adalah Profil Migran Hasil Susenas 2019. 

2. Persentase capaian indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 

yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebesar 100 persen atau sebanyak 13 

indikator, yaitu: 

a. Sebanyak empat indikator telah disediakan oleh Subdit Statistik Demografi. 

Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

- Jumlah penduduk (jiwa) 

- Laju pertumbuhan penduduk (%) 

- Sex ratio (%) 

- Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 

b. Sebanyak sembilan indikator telah disediakan oleh Subdit Statistik 

Ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

- Rasio kewirausahaan nasional tahun 2019 (%) 

- Pertumbuhan wirausaha tahun 2019 (%) 

- Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang) tahun 2019 

- Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Tahun 

2019 (%) 

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 

- Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) tahun 

2019 

- Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan 

tinggi (%) tahun 2019 

- Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan 

dalam 1 gahun setelah kelulusan (%) Tahun 2019 
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- Persentase lulusan PT yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 gahun 

setelah kelulusan (%) tahun 2019 

3. Persentase capaian indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 

yang digunakan sebagai indikator SDGs sebesar 100,00%. Target indikator yang 

digunakan sebagai indikator SDGs sebagai sebagai berikut: 

a. Sebanyak delapan indikator dihasilkan oleh Subdit Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

- Distribusi jabatan manager menurut jenis kelamin (%) tahun 2019 

- Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian (%) tahun 

2019 

- Persentase tenaga kerja formal (%) tahun 2019 

- Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan 

kelompok umur (%) tahun 2019 

- Tingkat setengah pengangguran (%) tahun 2019 

- Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja 

atau mengikuti pelatihan (%) tahun 2019 

- Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap 

total pekerja (%) tahun 2019 

- Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (%) tahun 

2019 

b. Sebanyak satu indikator dihasilkan oleh Subdit Upah dan Pendapatan 

yaitu Upah/gaji/pendapatan per jam pekerja tahun 2019. 

1. Persentase capaian K/L/D/I yang mendapat technical assistance Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar 100 persen.  Target K/L/D/I yang 

mendapat technical assistance Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

adalah sebanyak satu instansi dan telah dilberikan kepada Kementrian 

Kesehatan oleh Subdit Statistik Demografi. 

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran indikator kegiatan terhadap target 

kinerja di Renstra BPS tahun 2020-2024, maka hasil capaian rata-rata kinerja di 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar 100,00 persen. 
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3.4 KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 

Pada tahun 2020, BPS (Subdit Statistik Demografi) menyelenggarakan kegiatan 

Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga untuk Penimbang Survei Kependudukan. 

Kegiatan ini menghasilkan angka penimbang yang sangat diperlukan dalam 

penghitungan estimasi survei-survei yang berbasis kependudukan, misalnya Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas). 

Selain itu subdit statistik demografi juga melaksanakan SP2020 dengan rangkaian 

kegiatan diantaranya: 

1. Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan 

SP2020,; 

2. Publisitas termasuk Kick off  Sensus Penduduk September;  

3. Pendataan Short Form SP2020 yang mencakup kegiatan:  

 Sensus Penduduk Online  

 Pelatihan instruktur nasional dan petugas SP2020 

 Sensus Penduduk September 

4. PES/Post Enumeration Survey atau Evaluasi Pasca Sensus;   

5. Pengolahan SP2020; 

6. Penjaminan Kualitas; 

7. Diseminasi SP2020. 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan juga 

menyelenggarakan kegiatan Sakernas semesteran dan tahunan yang dilakukan pada 

rumah tangga diseluruh wilayah Indonesia. Sakernas menghasilkan series data pokok 

ketenagakerjaan, diantaranya meliputi: jumlah penganggur, jumlah orang yang bekerja 

menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan 

perdesaan). Response rate Sakernas masih relatif tinggi, yaitu rata-rata tahun 2020 

sebesar 101,23 persen. 

Penyelesaian penyusunan publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 

2020 dan Statistik Pendapatan Februari 2020 dapat diselesaikan tepat waktu dan 

dengan jumlah sesuai yang direncanakan sebelumnya. Begitu juga publikasi Keadaan 

Pekerja di Indonesia Agustus 2020, Statistik Pendapatan Agustus 2020, dan Kompilasi 

Statistik Upah 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2020 Subdit Statistik 
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Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja melakukan penyusunan Publikasi Profil Migran 

Hasil dari Susenas. 

Penggunaan Anggaran Tahun 2020 

Pembiayaan berbagai kegiatan di Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan pada tahun 2020 berasal dari dua sumber yaitu APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri). 

Sumber dari APBN dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp106.529.475.000,- telah 

terealisasi penggunaannya sebesar Rp102.488.482.858,- atau sebesar  96,21 persen. 

Sementara sumber dari PHLN sebesar Rp1.719.207.000,- telah terealisasi 

penggunaannya sebesar Rp1.717.310.327,- atau sebesar 99,89 persen. Secara 

keseluruhan nilai pagu anggaran sebesar Rp108.248.682.000,- telah terealisasi 

penggunaannya sebesar Rp104.205.793.185,- atau sebesar 96,27 persen.  

 Tabel 9. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 

Satuan Kerja : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kode Program/Kegiatan Pagu 2020 (Rp) 
Sumber 

Dana 
Realisasi s/d Juni 

(Rp) 
Realisasi s/d 

Desember (Rp) 

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

054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

2905 

Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

108.248.682.000  
64.878.779.980 

(59,93%) 

104.205.793.185 
(96,27%) 

005 
Sistem Metadata 
Yang Dikembangkan 

1.045.106.000 APBN 
750.394.948 

(71,80%) 

938.851.648 
(89,83%) 

  
100. Sakernas 
Semesteran 

890.476.000 APBN 
750.394.948 

(84,27%) 

809.010.548 
(90,85%) 

  
101. Sakernas 
Tahunan 

41.810.000 APBN 
0 

(0,0%) 

28.929.600 
(69,19%) 

  
201. Penyusunan 
Statistik Upah dan 
Pendapatan 

81.410.000 APBN 
0 

(0,0%) 

74.077.500 
(90,99%) 

  
303. Penyusunan 
Publikasi Profil 
Migran Hasil Susenas 

31.410.000 APBN 
0 

(0,0%) 

26.834.000 
(85,43%) 
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Kode Program/Kegiatan Pagu 2020 (Rp) 
Sumber 

Dana 
Realisasi s/d Juni 

(Rp) 
Realisasi s/d 

Desember (Rp) 

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

008 
Publikasi/Laporan 
Survei 
Kependudukan 

1.754.105.000 APBN 
0 

(0,0%) 

1.724.065.027 
(98.29%) 

  

051. Penghitungan 
Penduduk Dan Rumah 
Tangga Untuk 
Penimbang Survei 
Kependudukan 

1.754.105.000   
0 

(0,0%) 

1.724.065.027 
(98,29%) 

  
A. Tanpa Sub 
Komponen 

34.898.000 APBN 
0 

(0,0%) 

6.754.700 

(19,36%) 

  
B. Country Program 
Action Plan 2016-
2020 (UNFPA) 

1.719.207.000 PHLN 
0 

(0,0%) 

1.717.310.327 

(99,89%) 

006 
Publikasi/Laporan 
Sensus Penduduk 

105.449.471.000 APBN 64.128.385.032 

(60,81%) 

101.542.876.510 

(96,30%) 

  
502. Pengadaan 
Perangkat TIK 

11.647.900.000 APBN 
11.608.765.000 

(99,66%) 

11.608.765.000 

(99,66%) 

  
512. Publisitas 
SP2020 

31.131.377.000 APBN 
29.333.941.163 

(94,23%) 

30.304.288.741.00 

(97,34%) 

  
513. Pendataan Short 
Form SP2020 

61.313.368.000 APBN 
22.836.555.740 

(37,25%) 

58.405.129.194.00 

(95,26%) 

  514. PES SP2020 412.503.000 APBN 
216.208.000 

(52,41%) 

358.507.446 

(86,91%) 

  
516. Pengolahan 
SP2020 

145.548.000 APBN 
8.218.529 

(5,65%) 

73.459.529 

(50,47%) 

  
517. Penjaminan 
Kualitas SP2020 

128.775.000 APBN 
124.696.600 

(96,83%) 

124.696.600 

(96,83%) 

  
5.19. Diseminasi 
SP2020 

670.000.000 APBN 
0 

(0,0%) 

668.030.000.00 

(99,71%) 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

2905 APBN 106.529.475.000  
64.878.779.980 

(60,90%) 
102.488.482.858 

(96,21%) 

2905 PHLN 1.719.207.000  
0 

(0,0%) 
1.717.310.327 

(99.89%) 

 Total 108.248.682.000  
64.878.779.980 

(59,93%) 
104.205.793.185 

(96,27%) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

4.1 TINJAUAN UMUM 
 

Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan 

pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, merupakan penjabaran 

pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam rencana 

strategis tahun 2020 – 2024. 
 

Pencapaian visi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

sebagai penyedia data statistik berkualitas, dicerminkan dari keberhasilannya 

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

user friendly. Data statistik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan 

masyarakat. 

  Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian 

kinerja  dan  akuntabilitas  Direktorat  Statistik Kependudukan  dan  Ketenagakerjaan 

menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan 

ini tercermin dari angka rata-rata capaian kinerja sasaran Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan mencapai 100,00 persen serta rata-rata 

penyerapan anggaran sebesar 96,27 persen dengan rincian 

99,89 persen bersumber dari PHLN dan dan 96,21 persen yang bersumber dari APBN. 

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah sesuai 

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 

dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan. 
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4.2 TINDAK LANJUT  

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih 

menyempurnakannya. Secara umum kendala yang ada pada Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan diantaranya adalah: 

1. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) 

menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah 

berfokus penanganan pandemi tersebut dengan pembatasan pertemuan tatap 

muka dan pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi.  Anggaran SP2020 

mengalami pemotongan sebesar 74 persen karena dialihkan untuk pemulihan 

ekonomi. Semula SP2020 memiliki anggaran atau Rp4.034,49 miliar, namun pada 

pelaksanaan SP2020 anggaran tersebut dipotong menjadi sebesar Rp1.102 miliar. 

Perubahan struktur anggaran tersebut mendorong BPS melakukan penyesuaian 

Tata Kelola SP2020 dan output. 

 

2. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang ilmu dan pengetahuan di bidang 

kependudukan sehingga menimbulkan kesulitan ketika harus menyiapkan 

indikator kependudukan dan ketenagakerjaan untuk daerah. 

3. Koordinasi antar subject matter baik yang berada di Pusat maupun Daerah kurang 

optimal terutama dengan penetapan sistem kerja baru yaitu work from home 

secara bergiliran. Kekuatan sinyal yang tidak merata dan terbatasnya ketersediaan 

perangkat teknologi informasi untuk setiap pegawai menjadi kendala utama dalam 
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berkomunikasi dan berkoordinasi termasuk mengadakan pelatihan secraa online, 

seperti penggunaan e-learning pada pelatihan Sakernas. 

4. Penyajian statistik demografi belum dilakukan dengan secara optimal sehingga 

indikator/parameter yang diperoleh kurang lengkap baik dari segi cakupan 

maupun jenis indikator yang dihasilkan. 

5. Terjadinya pengurangan jumlah pertanyaan pada Sakernas Agustus 2020 sehingga 

terdapat beberapa indikator yang belum bisa terpenuhi. 

6. Konsep ketenagakerjaan baru (ICLS ke-19) dan variable penyusun pekerjaan 

informal konsep baru (ICLS ke-17) dikeluarkan dari kuesioner Sakernas Agustus 

2020. 

7. Pelatihan innas dilaksanakan pada waktu yang sama dengan waktu Indonesia 

bagian barat namun peserta tersebar dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini 

menyebabkan peserta menyelesaikan pelatihan di luar jam kerja untuk wilayah 

timur. 

8. Terdapat beberapa fitur e-learning yang belum optimal saat pelatihan Sakernas 

Agustus 2020. 

9. Pelaksanaan lapangan sehubungan adanya pandemi Covid-19, sehingga harus 

melakukan pencacahan dengan waspada dan menjalankan protokol kesehatan 

secara ketat. 

10. Pada pelaksanaan pencacahan di daerah zona merah harus dilakukan DOPU 

sehingga kualitas isian bisa jadi kurang baik. 

11. Sakernas Agustus 2020: sebanyak 32 provinsi memberikan feedback pelaksanaan 

Sakernas melalui dokumen quality gates, dan hanya 26 provinsi yang meberikan 

feedback lengkap untuk semua kabupaten/kotanya. 

12. Sakernas Agustus 2020: terdapat 3,2 persen pengawas yang tidak menemani 

pencacah dalam mengidentifikasi/mengenali terlebih dahulu batas-batas blok 

sensus yang menjadi wilayah tugasnya dengan berpedoman pada peta hasil 

updating sebelumnya. 

13. Sakernas Agustus 2020: terdapat sebesar 1,6 persen pencacah yang tidak 

mengikuti pelatihan Sakernas 2020 walaupun pernah mengikuti kegiatan sakernas 

sebelumnya. 

14. Hasil pencarian kata melalui google trend masih sangat kasar dalam 

menggambarkan atau memprediksi pengangguran. Hal ini dikarenakan tidak 
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semua penduduk Indonesia mampu menggunakan internet dan ada akses internet, 

sehingga lebih banyak yang mungkin mencari kerja secara manual (datang 

melamar ke perusahaan langsung atau mencari info ke teman, dan cara manual 

lainnya). 

15. Hasil pencarian google trend hanya relevan untuk beberapa provinsi saja. Hal ini 

disebabkan tingkat akses internet yang berbeda antar wilayah. 

16. Pencarian pada jobs.id baru mulai dilakukan pada bulan September 2019 sehingga 

belum bisa dilakukan perbandingan Y-o-Y pada data Agustus 2020. Selain itu, data 

dari jobs.id hanya bisa menggambarkan keadaan sektor formal karena hanya dilihat 

dari penawaran pekerjaan dari perusahaan saja. 

17. Penggunaan shopee hanya bisa menggambarkan keadaan sektor perdagangan saja 

khususnya e-commerce. 

18. Beberapa indikator ketenagakerjaan belum dapat terpenuhi baik pada Sakernas 

Februari apalagi Sakernas Agustus seperti indikator pekerja anak, forced labour, 

dan lain-lain. 

19. Kendala dalam pemenuhan indikator SDG’s dari hasil Sakernas Tahunan, meski 

angka yang dihasilkan Sakernas tahunan mampu menyajikan indikator hingga level 

kabupaten/kota, namun tidak semua indikator dalam SDG’s dapat disajikan hingga 

level kabupaten/kota, diantaranya karena nilai RSE (Relative Standar Error) yang 

cukup tinggi. 

20. Akurasi pencatatan data upah dan pendapatan dalam Survei Angkatan Kerja 

Nasional masih memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kualitas 

data upah dan pendapatan khususnya. 

21. Perlu dicarikan solusi paling tepat untuk pemeriksaan data upah dan pendapatan. 

Kualitas data upah dan pendapatan dapat ditingkatkan melalui perbaikan pada tiap 

tahapan Sakernas.   

22. Penggunaan big data untuk mendukung proses penyajian data upah masih 

memerlukan eksplorasi lebih, sehingga data upah dan pendapatan yang dihasilkan 

mempunyai akurasi yang lebih baik. 

23. Khusus publikasi Kompilasi Statistik Upah, kendala utama adalah ketersediaan 

data pada subject matter yang menyediakan data. Walaupun data pada akhirnya 

bisa dikumpulkan dengan baik, namun terdapat beberapa perbedaan. Jadwal ARC 
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masing-masing subject matter berbeda, sehingga penyelesaian publikasi ini amat 

tergantung pada subject matter penyedia data.  

24. Kendala teknis saat layouting dengan hilangnya tautan (link) ke gambar karena 

dikerjakan di perangkat/laptop yang berbeda. 

25. Dalam Penghitungan RSE khususnya untuk Provinsi Papua sedikit menemui 

kendala dimana di salah satu wilayah tidak dapat dihitung dikarenakan tidak 

adanya sampel. 

26. Anggaran penyusunan publikasi cukup banyak yang tidak dapat digunakan karena 

adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah. 

27. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki karena adanya 

SDM yang pensiun dan sebagian SDM yang membantu kegiatan SP2020. Kegiatan-

kegiatan SP2020 yang dikerjakan yaitu terkait dengan Sensus Penduduk WNA dan 

Sensus Penduduk Indonesia di luar negeri. 

28. Penyajian publikasi yang belum optimal karena kurangnya kemampuan SDM dalam 

spesialisasi teknis dan analisis statistik.  

29. Cukup banyak kegiatan-kegiatan lain yang dikerjakan selain penyusunan publikasi, 

seperti MPD MSA. Tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam capaian kinerja subdit 

karena tidak ada di perjanjian kinerja serta tidak ada anggarannya di BPS. Padahal 

kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang besar karena bekerja sama 

dengan K/L lain seperti Bappenas. 

 

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan selanjutnya adalah:  

1. Terkait penetapan pandemi Covid-19, BPS melalui Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan segera mendokumentasikan proses dalam 

melakukan penyesuaian tata kelola SP2020 untuk menjadi pembelajaran (lesson 

learned) secara komperehensif dalam pelaksanaan sensus dan survei lainnya. 

Dokumentasi tersebut menyajikan kendala dan solusi dari setiap tahapan mulai 

dari penyesuaian proses bisnis di lapangan, publisitas, pengolahan, hingga 

diseminasi hasil SP2020. Dokumentasi dilengkapi dengan kajian-kajian yang 

dilakukan oleh negara lain dalam melaksanakan sensus di tengah pandemi. 

2. Subdit Statistik Demografi secara berkala memberikan pelatihan teknik demografi 

dan non teknis dengan berbagai moda dan narasumber untuk meningkatkan 
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kompetensi SDM serta memperkaya analisis demografi. Transfer pengetahuan 

juga dilakukan hingga ke BPS provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia agar 

tidak terjadi ketimpangan kompetensi.  

3. Pembentukan sistem kerja terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala 

untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke dalam dan ke luar sehingga 

output yang ditetapkan dapat tersedia tepat waktu.  

4. Pengembangan Small Area Estimation dan alternatif menjadi agenda tahunan 

untuk menghasilkan indikator/parameter yang belum diperoleh dari 

sensus/survei. Selain itu, pengembangan Digital Demography juga terus 

dikembangkan hingga menghasilkan output sebagai pelengkap dan memperkaya 

analisis statistik. 

5. Setelah pandemi Covid-19 berakhir maka pertanyaan yang dihilangkan akan 

dimunculkan kembali dan direncanakan dapat mengakomodir lebih banyak 

variabel terkait isu-isu ketenagakerjaan terkini dan Sustainable Development Goals 

(SDG’s). 

6. Pada tahun 2022 direncanakan untuk merealisasikan konsep ketenagakerjaan 

yang baru (ICLS ke-19). 

7.  Pelatihan akan tetap dilakukan secara online dengan memperbaiki e-learning. 

8. Menyediakan grup pada aplikasi Kaizala agar innas dapat menanyakan 

permasalahan yang belum dapat diselesaikan maupun keraguan mengenai konsep 

definisi. 

9. Petugas di daerah dapat memanfaatkan anggaran terkait Covid-19 untuk 

penyiapan APD. 

10. Melakukan konfirmasi kepada BPS daerah yang tidak mengirimkan feedback 

quality gates. 

11. Melakukan konfirmasi ke BPS daerah mengenai pengawasan yang masih kurang 

optimal dan pencacah yang tidak mengikuti pelatihan pada Sakernas Agustus 

2020. 

12. Melakukan pengawasan dan konfirmasi melalui CATI untuk responden yang 

dicacah dengan metode DOPU. 

13. Melakukan metode  trial & error  pada keyword yang ada dan memilih yang paling 

cocok untuk digunakan dalam menggambarkan keadaan ketenagakerjaan. 
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14. Hasil pencarian dengan jobs.id bulan September 2019 digunakan sebagai 

pembanding keadaan Agustus 2020. Hal ini disebabkan bulan September 2019 

masih merupakan titik yang berdekatan dengan Agustus 2019. 

15. Melakukan pengumpulan berita melalui web secara manual dengan mebaca isi 

berita terlebih dahulu sehingga mampu meminimalisir adanya berita/situs hoax. 

16. Mengembangkan metode pengumpulan berita/fenomena yang lebih mudah untuk 

dianalisis secara deskriptif maupun dalam bentuk table dan grafik. 

17. Akurasi pencatatan data upah dan pendapatan dalam Survei Angkatan Kerja 

Nasional masih memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kualitas 

data upah dan pendapatan khususnya. 

18. Perlu dicarikan solusi paling tepat untuk pemeriksaan data upah dan pendapatan. 

Kualitas data upah dan pendapatan dapat ditingkatkan melalui perbaikan pada 

tiap tahapan Sakernas. 

19. Penggunaan big data untuk mendukung proses penyajian data upah masih 

memerlukan eksplorasi lebih, sehingga data upah dan pendapatan yang dihasilkan 

mempunyai akurasi yang lebih baik. 

20. Khusus publikasi Kompilasi Statistik Upah, kendala utama adalah ketersediaan 

data pada subject matter yang menyediakan data. Walaupun data pada akhirnya 

bisa dikumpulkan dengan baik, namun terdapat beberapa perbedaan. Jadwal ARC 

masing-masing subject matter berbeda, sehingga penyelesaian publikasi ini amat 

tergantung pada subject matter penyedia data. 

21. Pelaksanaan rapat dengan zoom meeting dilakukan beberapa kali sehingga 

memungkinkan peserta rapat yang mengalami gangguan jaringan tetap dapat 

mengikuti rapat. 

22. Link/tautan yang hilang dilakukan pengisian ulang secara manual. 

23. Konsultasi ke pihak subject matter pengolahan Susenas untuk penghitungan RSE. 

24. Anggaran yang tersedia dimaksimalkan sehingga penyusunan publikasi tetap dapat 

berjalan. 

25. Dibutuhkan adanya penambahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). 

26. SDM yang ada perlu diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan/workshop/seminar 

yang terkait dengan teknis dan analisis statistik untuk meningkatkan 

kemampuannya. 
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27. Kegiatan-kegiatan lain tersebut tetap dilaksanakan dengan memperhatikan waktu 

dan beban kerja dari kegiatan utama (penyusunan publikasi) dan kedepannya 

diharapkan untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya (anggarannya tidak di 

BPS) dapat dimasukkan di capaian kinerja subdit. 

 

 

 

 

 

 


