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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 2021.  Hasil 

evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada Tahun 2021 angka 

rata-rata capaian kinerja sasaran Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan mencapai 130,00 persen. Rata-rata penyerapan anggaran secara 

keseluruhan sebesar 97,03 persen dengan rincian 97,21 persen bersumber dari APBN 

dan 95,56  persen yang bersumber dari PHLN. 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,  Januari 2022 
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. Perwujudan visi dan misi yang telah diupayakan 

didasarkan pada 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. 

Dalam mewujudkan hal tersebut yaitu 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, serta melalui penyajian indikator statistik sosial untuk kepentingan 

RPJMN dan SDGs. Selain itu, upaya dalam melakukan penguatan komitmen 

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

telah dilakukan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan prima di dalam 

membina statistik sektoral, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah 

mewujudkan  melalui pemberian technical assistance statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan kepada K/L/D/I  terkait.  

Dalam upaya realisasi Renstra 2020-2024 pada tahun 2021, Direktorat 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan 

rutin beserta kegiatan koordinasi dengan K/L/D/I. Dalam pelaksanaan kegiatan 

tidak luput dari berbagai macam kendala yang terjadi, namun hal ini dapat 

dihadapi dengan berbagai strategi yang telah dilakukan.  Secara umum, dalam 

evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada Tahun 2021 

rata-rata capaian indikator kinerja adalah 130,00 persen.   



 

vii 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2021 

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program 

dan kegiatan yang diusulkan, pada Tahun 2021 BPS mendapatkan alokasi 

anggaran sebesar Rp12.593.388.000,- dengan rincian Rp 11.260.716.000,- 

bersumber dari APBN dan  Rp 1.332.672.000,- bersumber dari PHLN. Penyerapan 

anggaran BPS secara keseluruhan adalah Rp12.219.908.014,- (97,03 persen) 

dengan rincian Rp 10.946.420.251,- (97,21 persen) dari APBN dan sebesar Rp 

1.273.487.763,- (95,56 persen) bersumber dari PHLN. 
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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 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pusat Statistik Kepala Badan Pusat Statistik Bab VI Bagian Ketiga Pasal 49  

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 2021, 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 2020. 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 2021 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 2021. 

 

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 2020, 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 

fungsi yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 

Fungsi Statistik Demografi 

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi 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. 

 

Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi 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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Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan 

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi 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. 

 

Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi 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 2020  Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang dipetakan dalam 

empat fungsi yaitu: 

a. Fungsi Statistik Demografi. 

b. Fungsi Statistik Ketenagakerjaan. 

c. Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan. 

d. Fungsi 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 79 orang (lihat Lampiran 5). Kualitas 

SDM di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berpendidikan 

S3 sebanyak empat orang, yang berpendidikan S2 sebanyak 38 orang dan yang 

berpendidikan S1/DIV sebanyak 32 orang, yang berpendidikan D3 sebanyak satu 

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

berpendidikan S2 ke atas 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, 2021 

5% 1%
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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 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut 

dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2021 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 2021 

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 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan tahun 2021 meliputi rencana strategis Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 

2021. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan tahun 2021, perkembangan capaian kinerja 

tahun 2021 terhadap realisasi kerja tahun 2021 yang dikaitkan dengan target renstra 

2020 - 2024. 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 

2021 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. 

2.1.1. 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, 

tuntutan tersedianya data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan 
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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”. 

2.1.2. 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  

2.1.3. 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. 

c. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. 
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2.1.4. Sasaran Strategis 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 

2.1.5. Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pusat Statistik bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil 

dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target 

kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan 

dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator 

kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan untuk tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian Renstra 

BPS tahun 2020-2024, direktorat ini menetapkan  3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran 

strategis yang mencerminkan hasil (output) dari program Direktorat Statistik 
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Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan 

indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut: 

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
 (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020) 

No Sasaran Strategis 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 (%) 

 

2.1.6. Arah Kebijakan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Data statistik berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan 

rujukan menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan 

memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, data statistik seringkali juga dimanfaatkan 

sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan 

pemerintah.   

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang 

beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi 

permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan 
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diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih 

berkualitas, memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), 

mudah diakses (accessibility), konsisten (koheren), dan mudah diinterpretasi 

(interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih 

berbasis fakta (evidence-based policy).  

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. 

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;  

ii. Memastikan kemutakhiran data; 
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iii. Mempelajari metode penghitungan dan model statistik terbaru; 

iv. Melakukan risk management di setiap kegiatan Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 

v. Meningkatkan 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. 

i. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan 

sektoral di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan 

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, dengan arah 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 bidang kependudukan dan 

ketenagakerjaan 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 K/L/D/I dalam menghasilkan statistik bidang 

kependudukan dan ketenagakerjaan 
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2.1.7. 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 

direktorat memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh masing-

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

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan:  

1. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang berkualitas, 

bertujuan untuk menyediakan data dasar di bidang: 

a. Demografi, dengan kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan data Statistik 

Demografi. 

b. Ketenagakerjaan, dengan kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan data 

Statistik   Ketenagakerjaan 

c. Upah dan pendapatan, dengan kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan data 

Statistik Upah dan Pendapatan 

d. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja, dengan kegiatan: Penyediaan dan 

Pengembangan data Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

2. Program kerjasama Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

dengan unit kerja/instansi lain sebagai berikut: 

a. BPS (Fungsi Statistik Demografi) bekerja sama dengan UNFPA untuk 

Country Program Action Plan Siklus 10 periode 2021-2025 . Pada tahun 

2021 ini, kegiatan yang didukung oleh UNFPA adalah persiapan 
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pelaksanaan SP2020 Long Form, penyusunan proyeksi penduduk, dan 

digital demografi. Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 

khususnya Fungsi Statistik Demografi, sebagai subject matter SP2020 

didukung oleh UNFPA pada kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikdukcapil) 

untuk Satu Data Kependudukan Indonesia (SDPI), koordinasi dengan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait kerja sama analisis 

tematik, Uji Coba Aplikasi CAPI SP2020 Long Form di Bogor, Finalisasi 

instrumen SP2020 Long Form, evaluasi uji coba multimode SP2020 Long 

Form, serta pengembangan grand design digital demografi.  Tahapan 

kegiatan ini mencakup beberapa workshop dan kegiatan yang mendukung 

tercapainya target yang ditetapkan, antara lain Kegiatan Workshop on 

Demographic Parameters Preparation for Population Projection based on 

PC2020; Uji Coba Multimode Data Collection untuk Long Form SP2020; Uji 

Coba Platform SDPI; Digital Demography; dan Kegiatan Mobile Positioning 

Data (MPD) untuk Statistik Mobilitas Wira-wiri. 

b. BPS (Fungsi Statistik Ketenagakerjaan) melakukan kerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempersiapkan 

publikasi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif. Data yang digunakan dalam 

penyusunan publikasi tersebut berasal dari Sakernas 2018-2020. 

c. BPS (Fungsi Statistik Ketenagakerjaan) melakukan kerjasama dengan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Vokasi 

dalam mempersiapkan publikasi Profil Pendidikan Vokasi Tahun 2021. 

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi tersebut berasal dari 

Sakernas Agustus 2017-2020 dan Februari 2021. 

d. BPS (Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan) melakukan kerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 

ekonomi Kreatif. BPS dan Bekraf menilai ekonomi kreatif (ekraf) 

merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional 

karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 

Kerjasama ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2018. Kerjasama 

ini berupa penyusunan indikator upah tenaga kerja ekonomi kreatif. 
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e. BPS (Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja) bekerja sama 

dengan UNFPA dalam rangka pemanfaatan Big Data terkait Mobilitas 

nonpermanen yang berkontribusi terhadap Sustainable Development 

Goals (SDG’s). Pada Subdirektorat Mobilitas Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan kegiatan yang dilaksanakan dengan UNFPA adalah FGD 

antar kementrian terkait penyusunan Satu Data Migrasi Internasional 

Indonesia dan workshop bersama expert mengenai penyusunan algoritma 

”Wira-Wiri” serta penyusunan proyeksi penduduk menggunakan metode 

RUP dan Bayesian. 

 

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 2021 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan telah menetapkan 

target yang harus dipenuhi pada pada periode 2021 dalam perjanjian kinerja. Capaian 

target ini menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga 

pemerintahan. Berikut adalah perjanjian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan pada tahun 2021:  

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi 
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 

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

1 Meningkatnya 
pemanfaatan 
data Statistik 
Kependudukan 
dan 
Ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

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

persen 91 91 

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

persen 100 100 
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No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 

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

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

persen 89 90 

1d. Persentase rilis data 
Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
yang tepat waktu 

persen 100 100 

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) 

persen 100 100 

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

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

persen 100 250 
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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. Akuntabilitas keuangan ini menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi 

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya. 

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Tahun 2021 

Rata-rata capaian kinerja Fungsi pada Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Statistik Demografi memperoleh capaian kinerja sebesar 133,33 

persen; 

2. Fungsi Statistik Ketenagakerjaan memperoleh capaian kinerja sebesar 

150,00 persen; 

3. Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan sebesar 100,00 persen; 

4. Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja sebesar 100,00 

persen. 

Sementara dari sisi anggaran, penyerapan anggaran Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar 97,03 persen atau sebesar 

Rp12.219.908.014 dari PAGU anggaran yang disediakan sebesar Rp12.593.388.000. 

3.1.1. Fungsi Statistik Demografi 

 Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Fungsi Statistik Demografi adalah 

tersedianya data statistik demografi yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut 
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dinilai oleh indikator kinerja yaitu persentase indikator statistik kependudukan dan 

ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN. Target indikator yang 

digunakan dalam dokumen RPJMN adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan 

penduduk, sex ratio, dan kepadatan penduduk. Keempat indikator tersebut telah 

disediakan oleh Fungsi Statistik Demografi. Sasaran kedua adalah K/L/D/I yang telah 

menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN) yang ditargetkan pada BKKBN 

dalam pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). BKKBN telah 

melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan statistiknya dan mengikuti rekomendasi 

statistik yang diberikan oleh BPS. Sasaran selanjutnya adalah 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, namun fungsi statistik demografi telah 

memberikan technical assistance kepada BKKBN dalam pelaksanaan SDKI dan kepada 

Bappenas dalam penghitungan Indikator Mortalitas (Angka Kematian Bayi, Umur 

Harapan Hidup dan Angka Kematian Maternal). Dengan demikian, tingkat capaian 

kinerja pada tahun 2021 sebesar 133,33 persen dan tingkat capaian kinerja ini 

berpredikat sangat baik.  Secara detail capaian kinerja Fungsi Demografi dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Capaian Kinerja Fungsi Statistik Demografi Tahun 2021 

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 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

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 
statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
terhadap SSN 

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

Persen 100 100 100 

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 100 200 200 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

Masalah/Kendala yang dihadapi Fungsi Statistik Demografi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:  

 

1. Kendala dalam menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan  

a. Pandemi COVID-19 

Sebagaimana tahun 2020, COVID-19 masih menjadi kendala 

utama di tahun 2021 dalam menyediakan data statistik. Pada bulan Juli 

2021, pendataan Long Form SP2020 diputuskan batal dilaksanakan 

akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 yang semakin 

parah pada Juni – Juli 2021. Pandemi COVID-19 tidak dapat diketahui 

waktu berakhirnya dan potensi munculnya varian baru. Pegawai dan 

keluarga pegawai BPS baik pusat dan daerah terpapar COVID-19 bahkan 

meninggal dunia yang mengakibatkan terhambatnya proses 

menyediakan data statistik di seluruh tahapan. Pada proses pra 
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lapangan yang meliputi rekrutmen dan pelatihan masih harus dilakukan 

secara online yang dinilai kurang efektif. Ketika itu, BPS belum memiliki 

strategi yang matang untuk pendataan di masa pandemi terutama untuk 

menjaga keselamatan para pegawai, petugas, dan masyarakat pada saat 

pendataan. Pandemi COVID-19 berpotensi meningkatnya penolakan 

responden untuk didatangi oleh petugas Long Form SP2020 yang 

merupakan survei dengan waktu pendataan yang relatif panjang atau 

rata-rata sekitar satu jam untuk satu rumah tangga.  

b. Infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Work From Home 

Dengan pemberlakukan sistem kerja Work From Home secara 

bergiliran, maka sebagian besar pegawai menggunakan 

laptop/komputer, jaringan internet, serta meja-kursi pribadi yang relatif 

seadanya. Kekuatan sinyal juga relatif tidak merata baik untuk 

berkoordinasi online di pusat dan daerah. Walaupun hal ini adalah 

kendala yang dapat diatasi dengan baik, pegawai berharap terdapat 

penyediaan perangkat TI yang lebih memadai di tahun 2022.  

c. Keterbatasan SDM 

Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang ilmu dan 

pengetahuan serta kompetensi dalam menyediakan indikator demografi 

menimbulkan kendala waktu dan cakupan ketika harus menyiapkan 

indikator kependudukan dan ketenagakerjaan untuk daerah. Sehingga, 

penyajian statistik demografi belum dapat dilakukan dengan secara 

optimal sehingga indikator/parameter yang diperoleh kurang lengkap 

baik dari segi cakupan, level penyajian, maupun jenis indikator yang 

dihasilkan.  

2. Kendala dalam meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

Target K/L/D/I yang menerapkan standar Sistem Statistik Nasional 

(SSN) adalah satu instansi yaitu BKKBN. Namun demikian, khususnya 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tetap mengupayakan 

kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kepada Ditjen Dukcapil 

untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Kolaborasi dan 

sinkronisasi telah dilaksanakan pada SP2020 September dan target selanjutnya 
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adalah sinkronisasi dan integrasi secara real time. Kendala atau tantangan yang 

dihadapi adalah belum ada regulasi atau kesepakatan antara BPS dan Dukcapil 

terkait hasil pemutakhiran data penduduk yang berasal dari pendataan yang 

dilakukan oleh petugas sensus atau survei BPS menjadi dasar untuk update data 

administrasi penduduk ke SIAK (sebagai contoh update alamat, pendidikan, 

pekerjaan, dll). Aturan yang berlaku saat ini adalah pemutakhiran data 

penduduk berdasarkan permohonan masyarakat atau masyarakat yang harus 

melakukan update data sendiri ke Dukcapil. Lebih lanjut, regulasi terkait 

standarisasi data kependudukan belum disepakati bersama. 

3. Kendala dalam meningkatkan pelayanan prima dalam pembinaan 

statistik sektoral 

Kendala dalam melaksanakan pembinaan dibagi ke dalam dua bagian 

yaitu secara teknis dan non teknis. Kendala teknisnya adalah sebagai berikut: 

a. Estimasi indikator Angka Kematian Bayi belum dapat dihitung hingga 

level terkecil karena keterbatasan sampel (RSE tinggi untuk wilayah level 

estimasi yang lebih kecil). Metode direct estimate juga belum dapat 

dilakukan karena keterbatasan data administrasi. 

b. Estimasi indikator AKB dari hasil SP2020 belum dapat dihasilkan, akan 

tetapi dapat dihasilkan dari Long Form SP2020 yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2022 sampai level provinsi. 

c. Kejadian kematian maternal merupakan rare cases, sehingga untuk dapat 

dilakukan estimasi dibutuhkan jumlah sampel yang cukup besar. Estimasi 

pada level terkecil juga belum bisa dilakukan karena keterbatasan sampel 

(RSE tinggi untuk wilayah level estimasi yang lebih kecil). Keterbatasan 

data administrasi yang tersedia belum memungkinkan untuk dilakukan 

penghitungan dengan metode direct estimate.    

d. Metode yang biasa digunakan pada survei berbasis rumah tangga adalah 

menanyakan waktu kejadian kematian terkait kehamilan sehingga 

estimasi yang bisa didapatkan adalah pregnancy-related death sebagai 

pendekatan untuk kematian maternal.  

e. Adanya kebutuhan angka kematian maternal setiap tahun untuk 

memenuhi kebutuhan RPJMN sementara data dari sensus atau survei 

tidak tersedia setiap tahun, sehingga perlu dilakukan estimasi. 
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f. Penghitungan angka kematian maternal dengan metode Kent Hill 

membutuhkan keterlibatan para pakar dalam penentuan adjustment   

Kendala non teknisnya adalah keterbatasan SDM yang memiliki latar 

belakang ilmu dan pengetahuan serta kompetensi dalam menyediakan 

indikator demografi menimbulkan kendala waktu untuk memberikan 

pembinaan secara komprehensif kepada K/L yang membutuhkan. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

Strategi untuk menghadapi masalah/kendala yang dilakukan oleh Fungsi 

Statistik Demografi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai 

berikut:  

1. Strategi dalam menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan  

a. Strategi menghadapi Pandemi COVID-19 

● Komitmen untuk Rilis Bersama SP2020 dengan Ditjen Dukcapil 

Di tengah pandemi, tim berkomitmen untuk mengatur ritme 

kerja dengan baik secara online maupun onsite agar data SP2020 

dapat rilis pada 21 Januari 2021. Data yang dirilis ada jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur untuk level 

penyajian hingga kecamatan. Selain itu, data lainnya yang dirilis 

adalah kepadatan penduduk, sex ratio, dan laju pertumbuhan 

penduduk yang disajikan dalam booklet, Berita Resmi Statistik, 

serta tabel-tabel yang dapat diunduh pada website sensus.bps.go.id.  

● Uji Coba Long Tahap 2 LFSP2020 

Pembatalan kegiatan Long Form SP2020 akibat refocusing 

anggaran memberikan waktu yang lebih panjang untuk 

mempersiapkan pendataan LFSP2020 sambil mengusahakan 

persetujuan pembiayaan kegiatan di tahun 2022. Tim pelaksana 

melakukan uji coba LF SP2020 tahap 2 dengan berbagai moda 

(Multimode Data Collection) di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi 

Sumatera Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah mengujicobakan 

moda Drop Off Pick Up (DOPU), Computer Assisted Telephone 

Interviewing (CATI), dan Computer Assisted Web Interviewing 
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(CAWI) sebagai mitigasi jika pendataan tatap muka tidak berhasil 

dilakukan. Selain itu, uji coba dilakukan untuk perlengkapan 

tambahan petugas yaitu handy talkie dan kursi lipat. Hasil uji coba 

memberikan rekomendasi dan penyempurnaan proses bisnis dan 

sistem aplikasi untuk pendataan LFSP2020 di tahun 2022 sehingga 

siap dilaksanakan walaupun pandemi belum berakhir.  

b. Strategi untuk menguatkan kapasitas SDM di tengah keterbatasan dan 

pemberlakuan sistem kerja baru 

● Keterlibatan dalam Tim Analisis Tema Khusus LFSP2020 

Fungsi Demografi berkomitmen untuk meningkatkan 

kapasitas SDM dengan memberikan kesempatan untuk setiap 

pegawai yang berminat untuk menjadi tim peneliti Analisis Tema 

Khusus LF SP2020. Sebanyak 4 orang dari Fungsi Demografi diutus 

menjadi tim peneliti dan telah berkontribusi dalam menghasilkan 3 

working paper sebagai pelengkap data statistik yang dihasilkan BPS. 

Working paper tersebut telah dirilis pada 13 Desember 2021.  

● Knowledge Sharing dan Coaching-Mentoring 

Knowledge sharing dilakukan secara berkala agar setiap 

pegawai dapat menghitung indikator statistik demografi melalui 

Power Hour dan pembuatan juknis penghitungan penimbang dan 

proyeksi penduduk untuk digital demography. Harapannya setiap 

knowledge dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu setiap 

pegawai dilatih agar memiliki kepemimpinan dengan menjadi 

leader/ketua tim pada minimal satu proyek/kegiatan. Setiap leader 

didampingi oleh para controller/supervisor untuk mendapat 

bimbingan dan pendampingan (mentoring). Hal ini dilakukan 

sebagai persiapan sistem kerja di era fungsional. 

2. Strategi dalam meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

Walaupun regulasi yang ada belum dapat memperkuat sinkronisasi, 

integrasi, dan standarisasi, tim tetap melakukan upaya untuk memperkuat 

kolaborasi antara BPS dan Dukcapil. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:  
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a. Rapat koordinasi BPS dan Dukcapil seluruh provinsi seluruh Indonesia 

yang dilaksanakan pada 7-11 Juni 2021 di Bandung. Rapat ini dihadiri 

oleh jajaran pimpinan BPS Pusat, jajaran pimpinan Ditjen Dukcapil, 

Kepala BPS Provinsi, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kepala Dinas 

Dukcapil Kabupaten/Kota terpilih, Bappenas, dan Kementerian 

Kominfo. Rapat ini juga didukung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito 

Karnavian, yang memberikan arahan secara online. Rapat menghasilkan 

narasi bersama dan rencana kerja pengembangan statistik hayati.  

b. Uji Coba Platform SDPI yang dilaksanakan pada Oktober dan November 

2021. Upaya integrasi antar sistem dimulai selangkah demi selangkah 

agar pemutakhiran penduduk dapat dilakukan dengan mudah oleh 

masyarakat. Pemutakhiran data penduduk juga dapat dilakukan melalui 

sensus/survei sedang dilakukan sehingga data kependudukan hasil 

SP2020 dapat terawat dengan baik dan berkelanjutan. Sambil menunggu 

kesiapan digital-ID dari Ditjen Dukcapil, tim melakukan uji coba proses 

bisnis, instrumen, dan kesiapan platform SDPI di Kabupaten 

Dharmasraya-Sumatera Barat, Kabupaten Bungo-Jambi, dan Kabupaten 

Sumedang-Jawa Barat. Melalui kegiatan ini diperoleh masukan dan 

rekomendasi untuk proses integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi 

khusus data kependudukan.  

c. Rapat Koordinasi BPS - Dukcapil Papua dan Papua Barat yang 

dilaksanakan pada 1-4 Desember 2021 di Papua dan dilaksanakan pada 

5-8 Desember 2021 di Papua Barat. Hasil rapat koordinasi BPS-Dukcapil 

di Bandung ditindaklanjuti oleh Papua dan Papua Barat. Wilayah ini 

menjadi perhatian khusus karena adanya dana otonomi khusus.  

3. Strategi dalam meningkatkan pelayanan prima dalam pembinaan 

Statistik Sektoral 

Pembinaan dilakukan dengan penyusunan tim lintas fungsi, salah 

satunya adalah pembentukan Tim Technical Assistance Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia kepada BKKBN. 
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3.1.2. Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

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

Fungsi Statistik Ketenagakerjaan pada tahun 2021 sebesar 150,00 persen. Bisa dilihat 

pada Tabel 4, dari sasaran strategis 1, tingkat capaian sebesar 100,00 persen pada 

indikator kinerja pertama, kedua, dan ketiga. Pada sasaran strategis 3, tingkat capaian 

juga mencapai 300 persen. Sedangkan pada sasaran strategis 2 belum diberikan target 

kegiatan. 

Tabel 4. Capaian Kinerja Fungsi Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2021 

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 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 
statistik 
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 

Persentase K/L/D/I 
yang mendapat technical 
assistance Statistik 

Persen 100 300 300 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

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

ketenagakerjaan di 
K/L/D/I 

Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

 

Masalah/kendala yang dihadapi  

Masalah/kendala yang dihadapi oleh Fungsi Statistik Ketenagakerjaan, 

khususnya dalam pelaksanaan Sakernas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

adalah sebagai berikut:  

1. Kendala dalam menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan  

a. 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. Selain itu pelatihan online akan 

mengakibatkan kurangnya pemahaman pada saat pelatihan apalagi jika 

petugas tersebut baru. 

b. 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. 

c. Terjadi permasalahan jaringan saat pelatihan innas, inda, dan petugas 

sehingga beberapa peserta mendapatkan pelatihan yang kurang 

optimal. 

d. Beberapa innas pada pelaksanaan Sakernas Agustus 2021 terpapar 

COVID-19 sehingga tidak bisa mengajar di pelatihan Inda 

e. Jadwal pelaksanaan Sakernas Agustus 2021 berada pada masa 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga 

kegiatan Sakernas menjadi terhambat pelaksanaannya 
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f. Pelaksanaan lapangan sehubungan adanya pandemi COVID-19, sehingga 

harus melakukan pencacahan dengan waspada dan menjalankan 

protokol kesehatan secara ketat. 

g. Terkait PPKM, pemutakhiran pada Sakernas Agustus 2021  tidak 

dilakukan. 

h. Quality gates (QG) Sakernas Februari 2021: Terdapat 7 provinsi yang 

tidak mengirimkan QG Tahap Pemutakhiran (Q2) 100 persen; 1 provinsi 

yang tidak mengirim QG tahap pencacahan (Q3) dan 8 provinsi yang 

tidak mengirimkan Q3 100 persen; 1 provinsi yang tidak mengirim QG 

tahap pengolahan kabupaten/kota (Q4) dan 12 provinsi yang tidak 

mengirimkan Q4 100 persen; 8 provinsi yang tidak mengirimkan QG 

tahap pengolahan provinsi (Q5). 

i. Quality gates (QG) Sakernas Agustus 2021: Terdapat 5 provinsi yang 

tidak mengirimkan QG Tahap Penyalinan (Q2) 100 persen; 10 provinsi 

yang tidak mengirim QG tahap pencacahan (Q3) 100 persen; 16 provinsi 

yang tidak mengirim QG tahap pengolahan kabupaten/kota (Q4) 100 

persen; 6 provinsi yang tidak mengirimkan QG tahap pengolahan 

provinsi (Q5). 

j. Sakernas telah menggunakan big data ketenagakerjaan untuk 

mendukung hasil dan analisis namun belum mampu untuk mencakup 

semuanya. 

k. Perlu adanya kajian dalam penggunaan kata kunci di google trends 

karena dengan adanya pandemi COVID-19 maka tipe pencarian kerja 

juga cenderung mengalami perubahan. 

l. Pertanyaan untuk menjaring pekerja anak sudah dicakup pada Sakernas 

Agustus 2021 namun belum dilakukan evaluasi. 

m. Beberapa indikator SDG’s  hasil Sakernas yang telah dipublikasikan pada 

tahun 2020 mengalami sedikit perbedaan pada tahun 2021 karena 

menyesuaikan dengan perubahan metadata SDG’s terkini. 

n. 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 
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dalam SDG’s dapat disajikan hingga level kabupaten/kota, diantaranya 

karena nilai RSE (Relative Standar Error) yang cukup tinggi. 

o. Dalam mendukung hasil Sakernas juga sebaiknya menggunakan data 

sekunder dari K/L lain maupun pihak swasta. 

p. Suplemen Sakernas Agustus 2021(kesehatan dan keselamatan kerja): 

moda CAWI tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan di lapangan; sering 

terjadi error ketika masuk ke CAWI maupun saat submit; tidak semua 

rumah tangga sampel terisi di kuesioner suplemennya; karena 

menggunakan 2 moda pengentrian yang terpisah maka terdapat 

ketidakcocokan isian pada kuesioner SAK.AK dengan SAK.S. 

 

 

2. Kendala dalam meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

Pelaksanaan pada tujuan dan sasaran strategis ini sampai saat ini belum 

ditargetkan pada fungsi naker sehingga belum ada kendala yang dapat 

diuraikan. 

3. Kendala dalam meningkatkan pelayanan prima dalam pembinaan 

statistik sektoral 

 Pelaksanaan technical assistance yang dilakukan fungsi statistik 

ketenagakerjaan pada tahun 2021 mengalami berbagai kendala antara lain: 

a.    Tidak tersedianya software yang digunakan dalam penghitungan 

relative standard error (RSE) yang berlisensi di K/L terkait 

b. Waktu yang ditetapkan K/L terlalu pendek dalam pelaksanaan 

technical assistance penghitungan indikator ketenagakerjaan 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala  

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah/kendala oleh Fungsi 

Statistik Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Strategi dalam menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan 

a. Pelatihan petugas pada periode berikutnya akan dilaksanakan secara 

tatap muka. 

b. Menyediakan grup pada aplikasi Whatsapp agar innas dapat menanyakan 

permasalahan yang belum dapat diselesaikan maupun keraguan 

mengenai konsep definisi. 

c. Innas yang tidak bisa mengajar pada Agustus 2021 digantikan oleh innas 

pusat dan intama. 

d. Jadwal pelaksanaan Sakernas Agustus 2021 dimundurkan 2 minggu dari 

perencanaan awal. Selain itu, dilakukan perubahan probis Sakernas 

untuk mengurangi durasi tatap muka dengan cara meniadakan 

pemutakhiran (sampel yang dicacah pada Agustu 2021 merupakan 

gabungan dari sampel Februari 2021 dan sampel tahunan Agustus 2020) 

dan melakukan penyalinan dengan tujuan agar durasi pencacahan 

lapangan lebih singkat (update informasi sampel panel). 

e. Petugas di daerah dapat memanfaatkan anggaran terkait COVID-19 untuk 

penyiapan APD. 

f. Melakukan konfirmasi kepada BPS daerah yang tidak mengirimkan 

feedback quality gates. 

g. Melakukan supervisi secara virtual melalui kanal zoom untuk 

mengevaluasi jalannya pencacahan lapangan. 

h. Melakukan metode  trial and error  pada keyword yang ada dan memilih 

yang paling cocok untuk digunakan dalam menggambarkan keadaan 

ketenagakerjaan. Pads Agustus 2021 terdapat tambahan keyword yaitu 

“cpns” untuk mencerminkan indikator pencari kerja. 

i. Melakukan pemodelan dari hasil big data (google trends dan jobs.id) 

untuk melihat gambaran TPT Agustus 2021 sebelum hasil lapangan 

terkumpul secara utuh. 

j. Menambahkan informasi mengenai jumlah klaim jaminan bagi karyawan 

yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk memperkaya penjelasan mengenai indikator TPT 

menurut provinsi. 
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k. Terdapat blok sensus (BS) olah cepat pada Sakernas Februari maupun 

Agustus yang merupakan bagian dari sampel total sebanyak 1.000 BS. Hal 

ini dilakukan untuk memberi gambaran awal berupa indikasi dari 

indikator ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19 yang tidak tentu 

l. Suplemen Sakernas Agustus 2021: melakukan pencacahan melalui PAPI 

lalu dientri pada sistem CAWI saat sudah mendapatkan jaringan yang 

baik; pihak SIS memperbaiki error yang terdapat pada sistem CAWI; 

individu yang tidak tercatat pada suplemen dianggap tidak match 

sehingga tidak diikutkan dalam penghitungan; variabel ketenagakerjaan 

yang tidak match dengan SAK.AK dilakukan evaluasi lebih lanjut; hasil 

suplemen dipublikasikan dalam bentuk booklet dengan indikator dalam 

persen. 

 

2. Strategi dalam meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 

3. Strategi dalam meningkatkan pelayanan prima dalam pembinaan 

statistik sektoral 

a. Menggunakan software free trial pada situs resminya disaat melakukan 

kegiatan technical assistance 

b. Dengan waktu yang cukup pendek maka pada technical assistance 

penghitungan indikator diprioritaskan untuk indikator umum saja. 

Dengan harapan penghitungan indikator khusus dapat direncanakan di 

lain waktu 

 

3.1.3. Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan 

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

rata-rata pencapaian kinerja Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan pada tahun 2021 

yaitu sebesar 100,00 persen.  Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa sasaran strategis 1 

memperoleh tingkat capaian sebesar 100,00 persen pada indikator kinerja pertama 

dan ketiga. Sedangkan pada sasaran strategis 2 dan 3 tidak terdapat target kegiatan. 
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Tabel 5. Capaian Kinerja Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan Tahun 2021 

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 
statistik 
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 - - - 

 

Masalah/kendala yang dihadapi 

Masalah/kendala yang dihadapi oleh Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menyediakan data statistik sosial untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah sebagai berikut: 
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1. Akurasi pencatatan data upah dan pendapatan dalam Sakernas masih 

memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas 

data upah dan pendapatan. 

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. Pada penyusunan publikasi Kompilasi Statistik Upah, kendala utama adalah 

ketersediaan data pada subject matter yang menyediakan data. Jadwal ARC 

masing-masing subject matter berbeda sehingga penyelesaian publikasi ini 

amat tergantung pada subject matter penyedia data. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

Strategi dalam mengatasi masalah/kendala yang dihadapi oleh Fungsi Statistik 

Upah dan Pendapatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menyediakan data 

statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah sebagai 

berikut: 

1. Perlu dilakukan perbaikan pertanyaan mengenai upah/pendapatan pada 

Sakernas berikutnya agar lebih dipahami responden, dengan harapan akan 

memperoleh data upah/pendapatan yang lebih baik. 

2. Perbaikan konsep definisi, bahan ajar pelatihan, editing, penerapan rules 

validasi pada saat pengolahan, dan pengecekan kembali setelah ditambahkan 

penimbang. 

3. Mengenai big data akan terus diupayakan optimalisasi nya untuk mendukung 

data upah hasil Sakernas. 

4. Terkait kompilasi statistik upah, strategi yang dilakukan adalah tetap menjalin 

kolaborasi yang baik dengan subject matter penyedia data. 
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3.1.4. Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

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

rata-rata pencapaian kinerja Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

pada tahun 2021 yaitu sebesar 100,00 persen. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa dari 

sasaran strategis tersebut tingkat capaiannya sebesar 100,00 persen. 

Tabel 6. Capaian Kinerja Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Tahun 
2021 

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 
statistik 
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 - - - 

Masalah/kendala yang dihadapi 
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Masalah/kendala yang dihadapi oleh Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan 

Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menyediakan data statistik 

sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah sebagai berikut: 

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

SDM yang melanjutkan sekolah atau Tugas Belajar (TB) di tengah penyusunan 

publikasi 

2. Penyajian publikasi yang belum optimal karena pengerjaan publikasi 

dilaksanakan bersamaan dengan beberapa kegiatan lain di Direktorat yang 

kebutuhannya mendesak sehingga anggota tim sering kali harus berbagi fokus 

dengan kegiatan tersebut 

3. Sebagai dampak pandemi COVID-19, pengumpulan data sekunder untuk 

penyusunan publikasi tidak bisa dilakukan secara langsung melalui kunjungan 

ke Kementerian/Lembaga terkait dan terbatas pada pengiriman surat 

permintaan data melalui surat elektronik serta follow up surat melalui contact 

person masing-masing Kementerian/Lembaga. Beberapa contact person dari 

Kementerian/Lembaga lambat/tidak merespon atau sudah mutasi dan tempat 

tujuan pengiriman surat sehingga perlu dicari contact person baru 

4. Beberapa data sekunder untuk publikasi diterima mendekati akhir-akhir waktu 

penyusunan. Waktu finalisasi publikasi menjadi tertunda karena data sekunder 

tersebut perlu dilakukan pengecekan, konfirmasi, dan perapihan 

5. Perhitungan RSE dilakukan setelah melakukan tabulasi tabel. Beberapa tabel 

ternyata memiliki RSE yang tinggi 

6. Perubahan publikasi dari yang awalnya menggunakan Bahasa Indonesia 

menjadi menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual) di 

tengah waktu penyusunan. Perubahan layout dan penyeragaman terjemahan 

memerlukan waktu. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

Strategi dalam mengatasi masalah/kendala yang dihadapi oleh Fungsi Statistik 

Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan adalah sebagai berikut: 
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1. Dibutuhkan adanya penambahan serta SDM dalam tim kerja serta penyusunan 

matriks kerja yang mempertimbangkan timeline antar kegiatan dan beban kerja 

pegawai di Direktorat 

2. Dilakukan inventarisir kembali contact person dari masing-masing 

Kementerian/Lembaga dan tim penyusun lebih pro-aktif untuk follow up 

permintaan data sekunder publikasi 

3. Finalisasi layouting publikasi dilakukan secara bersamaan dengan pengecekan, 

konfirmasi, dan perapihan data sekunder 

4. Tabel dengan nilai RSE yang tinggi didrop dari publikasi 

5. Bentuk layout dan kata-kata terjemahan mengacu pada publikasi BPS bilingual 

ataupun kuesioner bilingual pengumpulan data yang digunakan untuk 

publikasi yang telah dipublikasikan  seperti publikasi Statistik Indonesia dan 

kuesioner Sakernas. 

  

3.2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Tahun 2021 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 statistik kependudukan dan ketenagakerjaan. Tabel 7 

menyajikan capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

terhadap Renstra BPS tahun 2020-2024. Capaian kinerja Direktorat Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan sebesar 130 persen. Capaian ini diperoleh dari pembinaan 

statistik sektoral atau technical assistance yang melebih target 2 K/L/D/I dengan 

realisasi 5 K/L/D/I/ 
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Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan terhadap 
Target Renstra 2020-2024 

Sasaran/Tujuan/ 

Indikator 

Target Renstra 

Capaian 
Kinerja 

terhadap 
Renstra 

(%) 

Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

terhadap 
Renstra 

(%) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2021 

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

SS1. Tersedianya data statistik kependudukan   dan ketenagakerjaan yang berkualitas 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data 

80 91 93 100 100 100 91 100,00 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN 

100 100 100 100 100 100 100 100,00 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs 

89 90 92 100 100 100 90 100,00 

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

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

- 100 100 100 100 - 100 100,00 

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 

100 100 100 100 100 100 250 250,00 

 

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 10 publikasi, yaitu: 
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a. Sebanyak tiga publikasi yang menyertai akurasi data telah disediakan oleh 

Fungsi Statistik Ketenagakerjaan. Judul publikasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2021 

 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2021 

 Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2021 

 Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2021 

 Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2020 

b. .Sebanyak empat publikasi  yang menyertai akurasi data telah disediakan 

oleh Fungsi Statistik Upah dan Ketenagakerjaan Judul publikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 Publikasi Keadaan Pekerja Indonesia Februari 2021 

 Publikasi Keadaan Pekerja Indonesia Agustus 2021 

 Publikasi Statistik Pendapatan Februari 2021 

 Publikasi Statistik Pendapatan Agustus 2021 

c. Sebanyak satu publikasi  yang menyertai akurasi data telah disediakan 

oleh Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja. Judul 

publikasi tersebut adalah Analisis Mobilitas Tenaga kerja Hasil Survei 

Angkatan Kerja Nasional 2020 dan Statistik Mobilitas Penduduk dan 

Tenaga Kerja 2021. 

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 Fungsi 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 Fungsi Statistik 

Ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

 Rasio kewirausahaan nasional Tahun 2020 (%) 
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 Pertumbuhan wirausaha Tahun 2020 (%) 

 Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang) Tahun 2020 

 Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja  

Tahun 2020 (%) 

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 

 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) 

Tahun 2020 

 Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan 

tinggi (%) Tahun 2020 

 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan 

dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) Tahun 2020 

 Persentase lulusan PT yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun 

setelah kelulusan (%) Tahun 2020 

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 Fungsi Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi 

managerial (%) Tahun 2020 

 Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor 

dan jenis kelamin (%) Tahun 2020 

 Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok umur (%) Tahun 2020 

 Indikator 8.5.2(a) Tingkat setengah pengangguran (%) Tahun 2020 

 Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak 

sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%) Tahun 2020 

 Indikator 8.7.1(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang 

bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur  

(%) Tahun 2020 
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 Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri 

manufaktur (%) Tahun 2020 

b. Sebanyak satu indikator dihasilkan oleh Fungsi Upah dan Pendapatan 

yaitu Indikator 8.5.1. Upah/gaji/pendapatan per jam pekerja Tahun 2020. 

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

Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar 250 persen.  Target K/L/D/I yang 

mendapat technical assistance Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

adalah sebanyak dua instansi dan telah diberikan oleh: 

a. Fungsi Statistik Demografi kepada BKKBN dan Bappenas 

b. Fungsi Statistik Ketenagakerjaan kepada KPPPA, Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi 

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 130,00 persen. 

 

3.3.  Kegiatan Prioritas Tahun 2021 

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut 

disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 

sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS, yaitu: 

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan di Palembang, Banjarmasin, Makassar, 

dan Denpasar. 

2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 

3. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh. 

Lebih lanjut, Major Project dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang 

ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan 

mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas 

Nasional) yang didukung oleh BPS adalah sebagai berikut: 

1. Agenda Pembangunan I (PN_1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan proyek: 
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a. Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara 

b. Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara 

c. Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) 

d. Publikasi/Laporan Statistik Ecommerce 

e. Publikasi/Laporan Tanaman Pangan 

f. Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka 

Sampel Area 

g. Publikasi/Laporan Sensus Pertanian 

2. Agenda Pembangunan II (PN_2) yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk 

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan proyek 

Metropolitan Statistical Area. 

Selain Major Project yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik 

prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan 

fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi 

presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan 

yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 

ditetapkan adalah Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi 

BPS yaitu pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 

(SP2020), mendukung PN 1 yaitu dalam Pembangunan Manusia dan Pengentasan 

Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial 

dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem 

Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data 

Kependudukan. 

 

Metropolitan Statistical Area (MSA) 

Pada tahun 2019, telah dilakukan uji coba kegiatan MSA yang merupakan kerja 

sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan BPS dan kementerian/lembaga lain 

terkait di Wilayah Metropolitan (WM) Cekungan Bandung, yang mencakup lima 

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kegiatan uji coba dilakukan melalui 

kegiatan delineasi di WM Cekungan Bandung bersamaan dengan kegiatan Small Area 

Estimation (SAE). Kegiatan SAE di WM Cekungan Bandung ini telah menghasilkan 
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estimasi indikator pada level kecamatan. Sementara itu, delineasi WM Cekungan 

Bandung dilakukan berdasarkan estimasi indikator komuter pada level kecamatan. 

Estimasi indikator komuter dihasilkan dengan menjalankan algoritma pada Mobile 

Positioning Data (MPD) yang berasal dari Mobile Network Operator (MNO). 

Selanjutnya pada tahun 2021 kegiatan MSA kembali dilaksanakan yang 

merupakan kolaborasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan 

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Kegiatan MSA tahun 2021 

dilaksanakan di dua WM, yaitu Patungraya Agung dan Banjar Bakula. WM Patungraya 

Agung mencakup Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir.  WM Banjar Bakula mencakup Kota Banjarmasin, 

Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten 

Tanah Laut. 

Kegiatan MPD MSA secara umum dilakukan melalui dua hal: identifikasi 

proporsi komuter antar kecamatan dengan menggunakan algoritma AMDA, serta 

proses Quality Assurance dengan membandingkan hasil identifikasi MPD terhadap 

jawaban responden. Hasil kegiatan MSA MPD tahun 2021 di WM Patungraya Agung 

dan WM Banjar Bakula memberikan saran dan masukan kepada pemerintah yang 

dapat disajikan secara lengkap pada laporan kegiatan MSA MPD 2021. 

 

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) 

BPS melakukan rangkaian pendataan SP2020 ke dalam dua tahapan, yaitu short 

form pada tahun 2020 dan dilanjutkan dengan long form yang semula direncanakan 

akan dilaksanakan pada tahun 2021. Berbagai persiapan Long Form SP2020 telah 

dilakukan, diantaranya adalah uji coba di Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kota Cirebon, 

Jawa Barat, serta pelatihan Instruktur Utama dan Instruktir Nasional. Namun, 

ketidakpastian kondisi pandemi COVID-19 serta adanya refocusing anggaran, maka 

BPS memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan pendataan Long Form 

SP2020 di tahun 2021 dan tetap berupaya untuk mengupayakan anggaran 

pelaksanaan Long Form SP2020 di tahun anggaran 2022. Keputusan ini diambil 

dengan mempertimbangkan besarnya risiko penularan COVID-19 terhadap petugas 
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dan masyarakat, serta kekhawatiran akan kurang optimalnya kualitas data yang 

didapatkan. 

Oleh karena itu, tim pelaksana kegiatan Long Form SP2020 pada tahun 2021 

menyusun penerapan pendataan multimoda (multimode data collection)  sebagai 

strategi pendataan di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan arahan Kepala BPS. 

Strategi pendataan multimoda ini diujicobakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi 

Sumatera Barat. Agar mendapatkan gambaran semakin lengkap, uji coba juga 

dilakukan di Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian 

kegiatan uji coba telah dilaksanakan mulai dari persiapan, pelatihan petugas, 

pelaksanaan lapangan, maupun pengolahan. Setiap tahapan kegiatan uji coba 

pendataan multimoda mengakomodir segala aspek yang berkaitan untuk menyusun 

strategi pendataan di masa pandemi COVID-19. Proses bisnis pendataan dirancang 

dengan penambahan moda non tatap muka, yaitu dengan menggunakan Computer 

Assisted Telephone Interviewing (CATI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), 

maupun Drop Off Pick Up (DOPU). Penambahan moda ini diharapkan dapat 

meningkatkan response rate masyarakat dalam berpartisipasi pada Long Form SP2020 

di tengah masa pandemi.  

Lebih lanjut, dengan adanya penundaan pelaksanaan Long Form SP2020 pada 

tahun 2021, maka perlu diingat bahwa rentang waktu antara pelaksanaan 

pemutakhiran pada September 2020 dengan kegiatan Long Form SP2020 tahun 

anggaran 2022 akan semakin jauh. Rentang waktu yang cukup lama tentu 

menyebabkan berbagai perubahan terjadi, termasuk prelist pemutakhiran 

berdasarkan hasil Sensus Penduduk September 2020. Berbeda dengan pelaksanaan 

pemutakhiran pada periode sebelum adanya pandemi yang dapat dijalankan sesuai 

SOP yang disusun, kegiatan pemutakhiran pada masa pandemi ini mengalami 

beberapa kendala. Hal ini mengakibatkan prelist hasil SP2020 menjadi kurang 

mutakhir. Dalam rangka menjaga agar prelist yang sudah ada tetap mutakhir untuk 

pelaksanaan sensus atau survei maka diperlukan kegiatan pemutakhiran. Selain itu, 

adanya konversi dari SLS ke BS juga menyisakan beberapa hal yang perlu untuk 

disempurnakan dari sisi jumlah muatan agar estimasi indikator yang berdasarkan BS 

akan semakin kuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pra pemutakhiran sebelum 

dilakukan kegiatan Long Form SP2020 tahun anggaran 2022 untuk memastikan prelist 
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pemutakhiran yang akan digunakan pada kegiatan Long Form SP2020 berkualitas 

baik. Selain itu, kegiatan pra pemutakhiran ini juga perlu dilakukan sebagai masukan 

untuk kegiatan sensus dan survei lainnya di wilayah yang sudah tersedia prelistnya. 

 

Publikasi Profil Vokasi Tahun 2021 

Dalam mendukung proyek prioritas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk 

Industri 4.0, Fungsi Statistik Ketenagakerjaan menyusun Publikasi Profil Vokasi Tahun 

2021 dengan memanfaatkan data ketenagakerjaan menurut pendidikan hasil 

Sakernas. Selain itu, tim juga melakukan technical assistance penyusunan instrumen 

dan pengolahan data hasil survei kepada Kementerian Pendidikan.  

3.4.  Penggunaan Anggaran Tahun 2021 

Pembiayaan berbagai kegiatan di Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan pada tahun 2021 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 Rp 11.260.716.000,- telah 

terealisasi penggunaannya sebesar Rp 10.946.420.251,- atau sebesar  97,21 persen. 

Sementara sumber dari PHLN sebesar Rp 1.332.672.000,- telah terealisasi 

penggunaannya sebesar Rp 1.273.487.763,- atau sebesar 95,56 persen. Secara 

keseluruhan nilai pagu anggaran sebesar Rp12.593.388.000,- telah terealisasi 

penggunaannya sebesar Rp12.219.908.014,- atau sebesar 97,03 persen.  

Tabel 8. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 
Satuan Kerja : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kode Program/Kegiatan Pagu 2021 (Rp) 
Realisasi s/d 

Desember (Rp) 
Sisa (Rp) 

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

054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

2905 Penyediaan dan 
Pengembangan 
Statistik 
Kependudukan 
dan 
Ketenagakerjaan 

12.593.388.000 
12.219.908.014 

(97,03%) 
373.479.986 

(2,97%) 
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Kode Program/Kegiatan Pagu 2021 (Rp) 
Realisasi s/d 

Desember (Rp) 
Sisa (Rp) 

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

BDB.100 Laporan Pembinaan 
Statistik Sektoral 

8.590.000 7.616.900 (88,67%) 
973.100 

(11,33%) 

BMA.004 Publikasi/Laporan 
Sakernas              
  

204.750.000 
190.360.340 

(92,97%) 
14.389.660 

(7,03%) 

BMA.005 Publikasi/Laporan 
Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

1.408.927.000 
1.336.828.955 

(94,88%) 
72.098.045 

(5,12%) 

 
PHLN 1.332.672.000 

1.273.487.763 
(95,56%) 

59.184.237 
(4,44%) 

 
APBN 76.255.000 

63.341.192 
(83,06%) 

12.913.808 
(16,94%) 

QMA.006 Publikasi/Laporan 
Sensus Penduduk 

10.971.121.000 
10.685.101.819 

(97,39%) 
286.019.181 

(2,61%) 
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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 130 persen. Selain itu, tercerminkan 

pula dari rata-rata penyerapan anggaran yang secara keseluruhan sebesar 97,03 

persen dengan rincian 97,21 persen bersumber dari APBN dan 95,56 

persen yang bersumber dari PHLN. 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 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

adalah  sebagai berikut: 

1. Kendala dalam menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan 

sebagai dasar pembangunan 

a. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan survei 

● Terjadinya penundaan kegiatan pengumpulan data Long Form  dan 

Sakernas karena adanya PPKM 

● Terpaparnya pegawai organik BPS oleh COVID-19 yang akan 

bertugas menjadi pengajar dan petugas 

● Pelatihan online dinilai kurang efektif antara lain: pemahaman dari 

peserta pelatihan yang kurang optimal, terbatasnya infrastruktur dan 

sarana prasarana di daerah, adanya perbedaan waktu di Indonesia 

sehingga menyulitkan peserta dalam alokasi waktu. 

● Terjadinya perubahan proses bisnis pelaksanaan Sakernas 

● Suplemen Sakernas Agustus 2021(kesehatan dan keselamatan 

kerja): moda CAWI tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan di 

lapangan; sering terjadi error ketika masuk ke CAWI maupun saat 

submit; tidak semua rumah tangga sampel terisi di kuesioner 

suplemennya; karena menggunakan 2 moda pengentrian yang 

terpisah maka terdapat ketidakcocokan isian pada kuesioner SAK.AK 

dengan SAK.S. 

● Pada tahun 2021 terdapat beberapa provinsi yang tidak 

mengirimkan feedback quality gates 100 persen 

● Kompilasi data sekunder mengalami beberapa kendala. Untuk 

pengumpulan di luar instansi BPS, kunjungan sulit dilakukan karena 

adanya keterbatasan sedangkan melalui contact person cenderung 

mengalami kendala ketika terjadi pergantian pegawai di K/L 
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tersebut. Untuk pengumpulan di dalam instansi BPS adalah 

ketersediaan data pada subject matter yang menyediakan data. 

Jadwal ARC masing-masing subject matter berbeda sehingga 

penyelesaian publikasi ini amat tergantung pada subject matter 

penyedia data 

b. Analisis data 

● Terdapat isu akurasi pada pencatatan beberapa variabel terutama 

pada variabel upah dan pendapatan. 

● Beberapa indikator baru pada Agustus 2021  belum dilakukan 

evaluasi seperti indikator pekerja anak 

● Terdapat isu Relative Standard Error (RSE) untuk tabulasi yang 

dihasilkan baik untuk pemenuhan SDG’s maupun untuk publikasi 

● Penggunaan big data yang masih terbatas terutama perubahan kata 

kunci pada google trends yang cenderung tidak statis pada masa 

pandemi COVID-19 

● Perubahan publikasi dari yang awalnya menggunakan Bahasa 

Indonesia menjadi menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris (bilingual) di tengah waktu penyusunan. Perubahan layout 

dan penyeragaman terjemahan memerlukan waktu. 

c. Keterbatasan SDM 

Adanya keterbatasan SDM terkait mengenai jumlah SDM yang kurang 

karena saat ini sedang menjalani tugas belajar maupun latar belakang 

pendidikan yang sesuai. 

2. Kendala dalam meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan 

standarisasi dalam penyelenggaraan SSN. 

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

adalah satu instansi yaitu BKKBN. Namun demikian, khususnya Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tetap mengupayakan 

kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kepada Ditjen Dukcapil 

untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Kendala atau 

tantangan yang dihadapi adalah belum ada regulasi atau kesepakatan antara 

BPS dan Dukcapil terkait hasil pemutakhiran data penduduk yang berasal 
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dari pendataan yang dilakukan oleh petugas sensus atau survei BPS menjadi 

dasar untuk update data administrasi penduduk ke SIAK (sebagai contoh 

update alamat, pendidikan, pekerjaan, dll) 

3. Kendala dalam meningkatkan pelayanan prima dalam pembinaan 

statistik sektoral 

a. Kendala teknis 

● Parameter demografi dari hasil SP2020 belum dapat dihasilkan, akan 

tetapi dapat dihasilkan dari Long Form SP2020 yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2022   

● Metode direct estimate juga belum dapat dilakukan karena 

keterbatasan data administrasi 

● Level estimasi dari parameter demografi tidak bisa disajikan sampai 

level terkecil karena keterbatasan sampel 

● Terdapat isu dalam metode penghitungan parameter demografi 

● Kebutuhan angka kematian maternal tahunan belum bisa dipenuhi 

● Tidak tersedianya software yang digunakan dalam penghitungan 

relative standard error (RSE) yang berlisensi di K/L terkait 

● Waktu yang ditetapkan K/L terlalu pendek dalam pelaksanaan 

technical assistance penghitungan indikator ketenagakerjaan 

b.  Kendala non teknis 

Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang ilmu dan pengetahuan 

serta kompetensi dalam menyediakan indikator demografi menimbulkan 

kendala waktu untuk memberikan pembinaan secara komprehensif 

kepada K/L yang membutuhkan. 

 

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Direktorat Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan selanjutnya adalah:  

1. Penyediaan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan 

a. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan survei 

● Melakukan uji coba tahap 2 LFSP2020 untuk mempersiapkan Lf di 

tahun 2022 yang lebih matang. 
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● Melakukan perubahan proses bisnis Sakernas di masa PPKM agar 

durasi tatap muka menjadi lebih pendek 

● Innas, inda dan petugas yang tidak dapat melakukan tugasnya karena 

terpapar COVID-19 telah digantikan oleh pegawai/petugas yang 

berkompeten 

● Menyediakan berbagai media (kaizala, whatsapp, email, dan telepon) 

untuk komunikasi agar permasalahan pelatihan dan lapangan dapat 

diselesaikan 

● Memanfaatkan informasi dari BS olah cepat Sakernas untuk 

identifikasi awal kondisi ketenagakerjaan 

● Suplemen Sakernas Agustus 2021: melakukan pencacahan melalui 

PAPI lalu dientri pada sistem CAWI saat sudah mendapatkan jaringan 

yang baik; pihak SIS memperbaiki error yang terdapat pada sistem 

CAWI; individu yang tidak tercatat pada suplemen dianggap tidak 

match sehingga tidak diikutkan dalam penghitungan; variabel 

ketenagakerjaan yang tidak match dengan SAK.AK dilakukan evaluasi 

lebih lanjut; hasil suplemen dipublikasikan dalam bentuk booklet 

dengan indikator dalam persen. 

● Melakukan konfirmasi kepada BPS daerah yang tidak mengirimkan 

feedback quality gates 

● Melakukan supervisi secara virtual melalui kanal zoom untuk 

mengevaluasi jalannya pencacahan lapangan. 

● Strategi untuk mengatasi kendala kompilasi statistik adalah menjalin 

kolaborasi yang baik dengan subject matter penyedia data termasuk 

inventarisir kembali contact person dari masing-masing 

Kementerian/Lembaga dan tim penyusun lebih pro-aktif untuk 

follow up permintaan data sekunder publikasi. 

b. Analisis data 

● Perbaikan pada pertanyaan upah/pendapatan termasuk perbaikan 

konsep definisi 

● Melakukan kajian terhadap penggunaan big data dan pemodelan 

untuk melihat identifikasi awal arah indikator ketenagakerjaan 



 

56 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2021 

● Menggunakan data sekunder misalnya jumlah klaim jaminan bagi 

karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 

BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkaya penjelasan mengenai 

indikator TPT menurut provinsi. 

● Finalisasi layouting publikasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pengecekan, konfirmasi, dan perapihan data sekunder 

● Tabel dengan nilai RSE yang tinggi didrop dari publikasi 

c. Keterbatasan SDM 

● Penambahan serta SDM dalam tim kerja serta penyusunan matriks 

kerja yang mempertimbangkan timeline antar kegiatan dan beban 

kerja pegawai di Direktorat 

● Untuk mengatasi kurangnya SDM yang berlatar belakang spesifik 

maka dibutuhkan keterlibatan dalam Tim Analisis Tema Khusus 

LFSP2020 dan Knowledge Sharing dan Coaching-Mentoring 

2. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan SSN 

Walaupun regulasi yang ada belum dapat memperkuat sinkronisasi, 

integrasi, dan standarisasi, tim tetap melakukan upaya untuk memperkuat 

kolaborasi antara BPS dan Dukcapil. Kolaborasi yang dilakukan saat ini 

adalah berupa rapat koordinasi dan uji coba platform SDPI dalam rangka 

tahapan awal pemutakhiran data penduduk. 

3. Peningkatan pelayanan prima dalam pembinaan statistik sektoral 

a. Pembinaan dilakukan dengan penyusunan tim lintas fungsi, salah 

satunya adalah pembentukan Tim Technical Assistance Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesia kepada BKKBN. 

b. Pemanfaatan software yang tersedia secara gratis apabila tidak 

disediakan yang berlisensi 

c. Perencanaan lanjutan untuk mengenai technical assistance lanjutan. 
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58 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2021 

 

LAMPIRAN 
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  LAMPIRAN 1 

Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL 

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 
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Secara rinci, berikut susunan Kelompok Jabatan Fungsional dalam Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan: 
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  LAMPIRAN 2 
Lampiran 2.RENCANA STRATEGIS  

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2020 S/D 2024 

 

Instansi : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Visi : Penyedia data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan berkualitas untuk Indonesia maju 

Misi : 1. Menyediakan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan berkualitas yang berstandar nasional dan 

internasional 

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

3. Mewujudkan pelayanan prima dalam pembinaan statistik sektoral kependudukan dan ketenagakerjaan untuk 

terwujudnya Sistem Statistik Nasional 

 

Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator Tujuan/ 
Indikator Sasaran 

Arah Kebijakan Strategi Program 

T1. 
Menyediakan 
data Statistik 
Kependudukan 
dan 

SS.1. 
Meningkatnya 
pemanfaatan 
data Statistik 
Kependudukan 

Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data (%) 

AK.1. Peningkatan 
kualitas data statistik 
dasar kependudukan 
dan ketenagakerjaan 

1. Meningkatnya akurasi data  

2. Memastikan kemutakhiran data 

PPIS 
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Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator Tujuan/ 
Indikator Sasaran 

Arah Kebijakan Strategi Program 

Ketenagakerjaan 
untuk 
dimanfaatkan 
sebagai dasar 
pembangunan 

dan 
Ketenagakerjaan 
yang berkualitas 

Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam dokumen 
RPJMN (%) 

3. Mempelajari metode penghitungan dan 
model statistik terbaru 

4. Melakukan risk management di setiap 
kegiatan statistik kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

5. Meningkatkan cakupan estimasi 
statistik dasar kependudukan dan 
ketenagakerjaan dengan penerapan 
Small Area Estimation (SAE) 

6. Menyediakan/membangun sistem 
rekomendasi kegiatan statistik sektoral 
kependudukan dan ketenagakerjaan 

Persentase indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs (%) 

 AK.2. Penilaian 
penjaminan kualitas 
statistik dasar dan 
penilaian kegiatan 
statistik sektoral di 
bidang 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan agar 
memenuhi kriteria 
standar 

7. Melaksanakan penjaminan kualitas 
pada kegiatan statistik dasar dan 
sektoral di bidang kependudukan dan 
ketenagakerjaan 
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Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator Tujuan/ 
Indikator Sasaran 

Arah Kebijakan Strategi Program 

T2. 
Meningkatnya 
kolaborasi, 
integrasi, 
sinkronisasi dan 
standardisasi 
dalam 
penyelenggaraa
n SSN di bidang 
statistik 
kependudukan 
dan 
ketenagakerjaan 

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

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

AK.3. Terwujudnya 
SSN di bidang 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan  
melalui Strategi 
Nasional 
Pembangunan 
Statistik Indonesia 
(SNPSI) 

 

8. Penguatan kapasitas internal BPS 
sebagai pembina SSN di bidang 
kependudukan dan ketenagakerjaan 

9. Pemberdayaan jabatan fungsional 
statistisi untuk memperkuat statistik 
sektoral di bidang kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

10. Memaksimalkan peran BPS untuk Satu 
Data Indonesia (SDI) di bidang 
kependudukan dan ketenagakerjaan 

T3.  
Meningkatnya 
pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraa
n SSN 

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

Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan (%) 

AK.4. Penyediaan 
statistik sektoral 
bidang 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan 

11. Meningkatnya kualitas SDM sehingga 
lebih adaptif terhadap perubahan dan 
perkembangan teknologi informasi (TI) 

12. Melakukan pembinaan statistik 
sektoral kependudukan dan 
ketenagakerjaan ke K/L/D/I 

13. Koordinasi dengan K/L/D/I dalam 
menghasilkan statistik bidang 
kependudukan dan ketenagakerjaan 
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  LAMPIRAN 3 

Lampiran 3.INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 (PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 38 TAHUN 2020) 

 

 

Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, 

dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja 

Fungsi : 1. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik demografi; 

2. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik ketenagakerjaan; 

3. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik upah dan pendapatan tenaga kerja; dan 

4. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan 

pengembangan statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja 
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No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung jawab Sumber Data Penjelasan 

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

1. Menyediakan data statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan untuk 
dimanfaatkan sebagai dasar 
pembangunan 

  

  

1.1 Tersedianya data Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan yang berkualitas 

1.1.1 
Persentase publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data (%) 

Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Publikasi/Laporan 
Kegiatan Direktorat 
Statistik Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan 
yang menyertakan 
informasi akurasi data 

Jumlah publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi 
akurasi data dibagi 
dengan jumlah publikasi 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
yang berbasis survei 
dikalikan dengan 100% 

  1.1.2 
Persentase Indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN (%) 

Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Dokumen RPJMN Jumlah indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
digunakan dalam 
dokumen RPJMN dibagi 
dengan jumlah indikator 
RPJMN yang harus 
disediakan oleh 
Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
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No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung jawab Sumber Data Penjelasan 

Ketenagakerjaan 
dikalikan dengan 100% 

  1.1.3 
Persentase indikator 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan yang 
digunakan sebagai 
indikator SDGs (%) 

Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Publikasi Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan; 
Sekretariat SDG’s BPS 

Jumlah indikator SDGs 
bidang statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
dipenuhi dibagi jumlah 
indikator SDGs yang 
menjadi target bidang 
statistik kependudukan 
dan ketenagakerjaan 
dikalikan dengan 100% 

2. Meningkatnya kolaborasi, 
integrasi, sinkronisasi dan 
standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN di Bidang 
Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

    

2.1 Menguatnya statistik sektoral 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan di K/L/D/I 

2.1.1 
Persentase K/L/D/I yang 
telah menerapkan standar 
Sistem Statistik Nasional 
(SSN) (%) 

Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Romantik BPS Jumlah K/L/D/I 
produsen data yang telah 
menerapkan standar SSN 
dibagi dengan jumlah 
K/L/D/I yang menjadi 
target pembinaan 
statistik oleh Direktorat 
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No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung jawab Sumber Data Penjelasan 

Statistik Kependudukan 
dan Ketenagakerjaan 
dikalikan dengan 100% 

3. Meningkatnya pelayanan prima 
dalam penyelenggaraan SSN 

    

3.1 Menguatnya statistik sektoral di 
K/L/D/I 

3.1.1 
Persentase K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan (%) 

Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Undangan, PKS,MoU Jumlah K/L/D/I yang 
mendapat technical 
assistance statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan dibagi 
dengan jumlah K/L/D/I 
yang menjadi target 
mendapat technical 
assistance oleh 
Direktorat Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 
dikalikan dengan 100% 
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  LAMPIRAN 4 
Lampiran 4.PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2021 

 

Fungsi Statistik Demografi 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi akurasi 
data 

- - - - - 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
dalam dokumen RPJMN 

1. Jumlah penduduk (jiwa) 

2. Laju pertumbuhan penduduk (%) 

3. Sex ratio (%) 

4. Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
sebagai indikator SDGs 

- - - - - 
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Fungsi Statistik Demografi 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

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

BKKBN Persen 100 100 100 

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

1. Technical assistance kepada BKKBN 

2. Technical assistance kepada 
Bappenas 

Persen 100 200 200 

 

Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi akurasi 
data 

1. Keadaan Angkatan Kerja di 
Indonesia Februari 2021 

2. Keadaan Angkatan Kerja di 
Indonesia Agustus 2021 

3. Indikator Pasar Tenaga Kerja 
Indonesia Agustus 2021 

4. Indikator Pasar Tenaga Kerja 
Indonesia Agustus 2021 

Persen 100 100 100 
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Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

5. Indikator Pekerjaan Layak di 
Indonesia 2020 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
dalam dokumen RPJMN 

1. Rasio kewirausahaan nasional 
Tahun 2020 (%) 

2. Pertumbuhan wirausaha Tahun 
2020 (%) 

3. Jumlah tenaga kerja industri 
pengolahan (juta orang) Tahun 
2020 

4. Kontribusi tenaga kerja di sektor 
industri terhadap total pekerja  
Tahun 2020 (%) 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) Tahun 2020 

6. Persentase angkatan kerja 
berpendidikan menengah ke atas 
(%) Tahun 2020 

Persen 100 100 100 
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Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

7. Proporsi pekerja yang bekerja pada 
bidang keahlian menengah dan 
tinggi (%) Tahun 2020 

8. Persentase lulusan pendidikan 
vokasi yang mendapatkan 
pekerjaan dalam 1 tahun setelah 
kelulusan (%) Tahun 2020 

9. Persentase lulusan PT yang 
mendapatkan pekerjaan dalam 1 
tahun setelah kelulusan (%) Tahun 
2020 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
sebagai indikator SDGs 

1. Indikator 5.5.2* Proporsi 
perempuan yang berada di posisi 
managerial (%) Tahun 2020 

2. Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan 
kerja informal berdasarkan sektor 
dan jenis kelamin (%) Tahun 2020 

3. Indikator 8.5.2* Tingkat 
pengangguran terbuka berdasarkan 
jenis kelamin dan kelompok umur 
(%) Tahun 2020 

Persen 100 100 100 
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Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

4. Indikator 8.5.2(a) Tingkat setengah 
pengangguran (%) Tahun 2020 

5. Indikator 8.6.1* Persentase usia 
muda (15-24) yang sedang tidak 
sekolah, bekerja atau mengikuti 
pelatihan (NEET) (%) Tahun 2020 

6. Indikator 8.7.1(a) Persentase dan 
jumlah anak usia 10-17 tahun, yang 
bekerja, dibedakan berdasarkan 
jenis kelamin dan kelompok umur  
(%) Tahun 2020 

7. Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga 
kerja pada sektor industri 
manufaktur (%) Tahun 2020 

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

- - - - - 

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

1. Technical Assistance Penghitungan 
Indikator Ketenagakerjaan Hasil 
Sakernas untuk KPPPA 

2. Technical Assistance Pengolahan 
Indikator dan Akurasi Data Hasil 

Persen 100 300 300 
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Fungsi Statistik Ketenagakerjaan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Sakernas dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan 

3. Technical Assistance Penyusunan 
Instrumen dan Pengolahan Data 
Hasil Survei dengan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi 

 

Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 
menyertakan informasi akurasi 
data 

1. Keadaan Pekerja Indonesia 
Februari 2021 

2. Keadaan Pekerja Indonesia Agustus 
2021 

3. Statistik Pendapatan Februari 2021 

4. Statistik Pendapatan Agustus 2021 

Persen 100 100 100 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 

- - - - - 
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Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

ketenagakerjaan yang digunakan 
dalam dokumen RPJMN 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
sebagai indikator SDGs 

1. Indikator 8.5.1. 
Upah/gaji/pendapatan per jam 
pekerja Tahun 2020 

Persen 100 100 100 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

 

Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

Persentase publikasi statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang 

1. Analisis Mobilitas Tenaga kerja 
Hasil Survei Angkatan Kerja 
Nasional 2020 

Persen 100 100 100 
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Fungsi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Indikator Kinerja Uraian Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

menyertakan informasi akurasi 
data 

2. Statistik Mobilitas Penduduk dan 
Tenaga Kerja 2021 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
dalam dokumen RPJMN 

- - - - - 

Persentase Indikator statistik 
kependudukan dan 
ketenagakerjaan yang digunakan 
sebagai indikator SDGs 

- - - - - 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

 

  



 

76 

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2021 

  LAMPIRAN 5 
Lampiran 5.JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA 

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2021 (Kondisi Bulan Desember) 

 

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 Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 
1 - - - - - - 1 

2 Fungsi Statistik Demografi 1 12 10 1 1 - - 25 

3 Fungsi Statistik Ketenagakerjaan - 11 7 - 2 - - 20 

4 Fungsi Statistik Upah dan Pendapatan - 7 3 - 1 - - 11 

5 
Fungsi Statistik Mobilitas dan Tenaga 

Kerja  
2 4 12 - - - - 18 

6 Fungsional Madya - 4 - - - - - 4 

Jumlah 4 38 32 1 4 - - 79 
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  LAMPIRAN 6 
 

Lampiran 6.MAILING LIST PUBLIKASI 

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2021 

 

No. Judul Publikasi 
Instansi 

BPS 
Instansi Dalam 

Negeri 
Instansi Luar 

Negeri**) 
Perguruan 

Tinggi 

Perpustakaa
n Nasional/ 

Daerah 
Jumlah 

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

1. 
Keadaan Angkatan Kerja di 
Indonesia Februari 2021 

- 18 3 2 - 23 

2. 
Indikator Pasar Tenaga Kerja 
Indonesia Februari 2021 

- 18 3 2 - 23 

3. 
Keadaan Angkatan Kerja di 
Indonesia Agustus 2021 

- 18 3 2 - 23 

4. 
Indikator Pasar Tenaga Kerja 
Indonesia Agustus 2021 

- 18 3 2 - 23 

5. 
Indikator Pekerjaan Layak di 
Indonesia 2020 

- 18 3 2 - 23 
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No. Judul Publikasi 
Instansi 

BPS 
Instansi Dalam 

Negeri 
Instansi Luar 

Negeri**) 
Perguruan 

Tinggi 

Perpustakaa
n Nasional/ 

Daerah 
Jumlah 

6. 
Keadaan Pekerja Indonesia 
Februari 2021 

64 13 4 2 4 87 

7. 
Keadaan Pekerja Indonesia 
Agustus 2021 

64 13 4 2 4 87 

8. 
Statistik Pendapatan Februari 
2021 

64 13 4 2 4 87 

9. 
Statistik Pendapatan Agustus 
2021 

64 13 4 2 4 87 

10. 
Analisis Mobilitas Tenaga kerja 
Hasil Survei Angkatan Kerja 
Nasional 2020 

70 7 3 2 - - 

11. 
Statistik Mobilitas Penduduk dan 
Tenaga Kerja 2021 

70 7 3 2 - 82 

*) Publikasi dalam bentuk softcopy di www.bps.go.id sehingga tidak diketahui sudah terdistribusi ke berapa instansi/lembaga/perguruan tinggi 

**) Kantor perwakilan asing di Indonesia (World Bank, UNFPA, dan ILO) 

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