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Ringkasan Eksekutif 
 

 

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas pokok Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik ketahanan 

wilayah, lingkungan hidup, politik, keamanan, dan kerawanan sosial. Dalam 

memenuhi tugas pokok tersebut Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

menyelenggarakan fungsi  pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, 

penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan.  

Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah pelopor data statistik 

ketahanan sosial yang terpercaya untuk semua. Untuk mencapai visi tersebut, 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan misi yang merupakan refleksi 

dari tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara berkesinambungan yaitu : 

1.  Menyediakan informasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas: lengkap, 

akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan; 

2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kompeten dan 

profesional, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang 

mutakhir agar mampu menyusun sistem statistik dan mengembangkan cara 

memperoleh data dan pola analisis data sosial budaya daerah yang tepat 

dan sesuai dengan konteks lokal; 

3.  Meningkatkan penerapan pengembangan konsep dan definisi, pengukuran, 

dan kode etik statistik ketahanan sosial yang bersifat universal dalam setiap 

penyelenggaraan statistik ketahanan sosial; 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi terutama di bidang statistik 

ketahanan sosial bagi semua pihak; dan 

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik 

ketahanan sosial yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam 

kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 

 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Ketahanan Sosial 2019 ix 

 

Tujuan yang harus dicapai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2019 

sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu:  

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik ketahanan sosial yang 

berkualitas, 

2. Peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data, 

3. Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data. 

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran  

strategis yang harus dicapai pada tahun 2019, yaitu: 

1. Tersedianya data  statistik ketahanan sosial yang berkualitas,  

2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 

enggagement),  

3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user enggagement). 

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

2019 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan berbagai kegiatan yang 

mengacu pada program Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Pelaksanaan 

program tersebut dituangkan dalam pagu anggaran sebesar Rp. 13.720.824.000,-, 

dimana pagu anggaran tersebut mengalami penambahan di tengah jalan sebesar 

Rp 1.396.951.000 (anggaran yang tertuang di Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

sebesar Rp. 12.323.873.000,-). Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 

12.686.161.462,-.    

Dalam melaksanakan program Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 

2019 terdapat beberapa hambatan yang ditemui: 

1. Terkait pengolahan data Updating potensi desa 2019 ditemui beberapa 

kendala seperti Masih terjadi banyak permasalahan di lapangan, seperti 

program aplikasi di CAPI sering hang, data tidak terekam, uploading data 

wilkerstat butuh waktu lama, monitoring via Web tidak berfungsi seperti yang 

diharapkan, dsb. Selain itu, belum semua daerah memiliki koneksi internet 

yang stabil sehingga pemakaian CAPI tidak dapat diimplementasikan di daerah 

tertentu, 

2. Beberapa publikasi di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

sebagian besar berasal dari subject matter dan instansi lain yang terkait baik 

di pusat maupun di daerah. Ketergantungan yang sangat tinggi ini 

menyebabkan beberapa kendala seperti data terlambat diterima sehingga 
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beberapa data yang disajikan kurang up to date, beberapa data tidak dapat 

disajikan secara series tahunan karena instansi penyedia data terkadang tidak 

menyediakan datanya secara kontinyu setiap tahun, perlu waktu untuk 

melakukan validasi terhadap data  yang diperoleh, dan tidak tersedianya data 

sesuai dengan kebutuhan indikator,  

3. Terkait dengan kebutuhan indikator Sustainable Development Goals (SDGs). 

Beberapa indikator yang direkomendasikan dalam kerangka kerja tersebut 

tidak dapat disajikan,  

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada meski memiliki latar belakang statistik, 

namun dalam menghasilkan statistik ketahanan sosial masih terbatas.  SDM 

yang ada, belum banyak yang melakukan pengembangan/pendalaman materi 

statistik ketahanan sosial,  

5. Sulitnya mencapai target respon rate pada pendataan yang berbasis rumah 

tangga maupun yang berbasis non rumah tangga, baik dikarenakan kejenuhan 

responden, responden tidak ditempat, dan kendala perijinan, serta alasan 

Force Majeure, 

6. Banyaknya jenis pekerjaan dan sempitnya waktu serta terbatasnya jumlah 

SDM merupakan kendala tersendiri dalam menyelesaikan pekerjaan tahun 

2019.  

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, saran yang dapat dilakukan guna 

peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah: 

1. Terkait dengan data Updating Podes 2019 dilakukan beberapa strategi : perlu 

dipertimbangkan untuk menggunakan fasilitas berbasis WEB, dikarenakan 

kendala jaringan internet; optimalisasi rule validasi agar proses pengolahan 

lebih cepat dan mudah; perbaikan aplikasi sehingga pendataan menjadi 

optimal; agar proses cleaning data berjalan efektif maka BPS daerah juga 

dilibatkan. Catatan untuk pelaksanaan Updating Podes berikutnya adalah hasil 

konfirmasi data langsung dilakukan pada data set agar tidak terganggu kondisi 

jaringan dan proses tabulasi dilakukan terpisah dari aplikasi data entri,  

2. Terkait data sekunder, dilakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplikasi antar unit kerja di BPS. Selain itu, juga mengadakan pendekatan 

dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam 
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memperoleh data sekunder. Disisi lain, dilakukan pula upaya pembinaan 

terhadap data yang dihasilkan sektor, 

3. Untuk kebutuhan data SDGs yang tidak tersedia diupayakan menggunakan data 

pendekatan (proxy),  

4. Dilakukan capacity building terhadap SDM melalui kegiatan–kegiatan yang bisa 

menambah pengetahuan baik dengan sharing knowledge internal di 

lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial,  mengirim perwakilan untuk 

mengikuti workshop dan seminar yang diselenggarakan BPS maupun instansi 

lainnya, 

5. Membangun sistem pengumpulan data daerah seperti SIS-LH dan Simonpolkam, 

sehingga data sekunder yang dikumpulkan dari instansi/dinas daerah 

mempunyai kesamaan konsep, definisi, serta satuan pengukuran, 

6. Terkait permasalahan respon rate, perlu melakukan pendekatan yang lebih 

baik lagi dengan responden rumah tangga maupun Kementerian, Lembaga/ 

Organisasi dan Pemerintah Daerah. Selain itu, dilakukan pengawasan lapangan 

secara berjenjang, 

7. Terkait padatnya jadwal kegiatan 2019, dilakukan sinkronisasi jadwal antar 

subdirektorat, menentukan skala prioritas, dan mengintegrasikan pelaksanaan 

kegiatan yang mengundang BPS daerah. 

Meski dengan tantangan yang tidak sedikit, hasil evaluasi atas pelaksanaan 

fungsi dan tugas Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyimpulkan bahwa 

tingkat capaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

menurut Perjanjian Kinerja sebesar  101,11 persen. Apabila dilihat capaian 

kinerja indikator terhadap Renstra 2019 sebesar 101,25 persen, yang 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat 

Ketahanan Sosial berhasil melampaui target indikator kinerja yang sesuai dengan 

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

strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat Ketahanan Sosial. 

Tingginya capaian kinerja juga diiringi dengan kemampuan Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial dalam melakukan efisiensi anggaran. Pada tahun 2019, anggaran 

yang terserap adalah sebesar Rp. 12.686.161.462,- atau sebesar 92,46 persen dari 

pagu yang ditetapkan. 
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Bab I Pendahuluan 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah 

instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, 

terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan 

strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 

Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: 

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya; 

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional; 

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan, 

setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem ini merupakan suatu instrumen 

yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Kinerja.  
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Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial tahun 2019 merupakan rangkuman yang berisi target, 

sasaran, dan realisasi dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial selama tahun 2019. Tingkat capaian dalam pelaksanaan sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, 

digunakan sebagai ukuran kinerja dan umpan balik dalam memacu perbaikan kinerja 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun mendatang. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap K/L diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap 

akhir tahun. 

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran 

dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan 

penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian 

kinerja dan sasaran selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan 

dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selain 

itu, penyusunan laporan kinerja juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial kepada pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta 

akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai 

kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial. 
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1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat  

  Statistik Ketahanan Sosial 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :  

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian 

hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun 

masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat 

pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban 

menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 

3) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND). 

4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik,  sebagai berikut: 

 
1) Tugas  

Berdasarkan Peraturan dari Kepala BPS, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik 

ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik, keamanan, dan kerawanan sosial. 

2) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, 

pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah; 

b) pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, 

pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup; 
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c) pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, 

pelaporan, dan pengembangan statistik politik dan keamanan;  

d) pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, 

pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial. 

(sesuai dengan Perka BPS No. 7 Tahun 2008) 

3) Susunan Organisasi 

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

tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didukung oleh beberapa sub direktorat 

yaitu : 

a) Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

b) Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

c) Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan 

d) Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial 

Secara rinci, bagan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdapat pada 

Lampiran 1. 

 

1.4. Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial pada awal tahun 2019 adalah sebanyak 60 orang. Namun, 

dipertengahan tahun terdapat 2 orang yang mutasi ke BPS daerah dan 1 orang yang 

mendapat promosi ke Kemenko PMK sehingga total pegawai saat ini adalah sebanyak 

57 orang. Secara umum, SDM yang dibutuhkan pada Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial adalah SDM yang secara teknis mampu menerapkan ilmu statistik dan mengusai 

teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan serta terus mengembangkan diri dan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan.  
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Gambar 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
Menurut Tingkat Pendidikan 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa berdasar tingkat pendidikannya, SDM di 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang berpendidikan S2 sebanyak 25 orang 

(43,86 persen), berpendidikan S1/DIV sebanyak 29 orang (50,88 persen), dan yang 

berpendidikan SMA sebanyak 3 orang (5,26 persen). Tingginya SDM yang dapat 

berhasil menempuh pendidikan S2, adalah bukti adanya keinginan maju dari pegawai 

itu sendiri. Disisi lain adanya kemudahan akses pengembangan diri yang diberikan 

dari BPS untuk para pegawainya yang ingin melanjutkan sekolah. Kemudahan akses 

yang diberikan BPS adalah dengan penyediaan beasiswa S2 dalam negeri dan adanya 

kerjasama di bidang pengembangan pegawai dengan instansi 

lain/lembaga/universitas baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait dengan tugas 

pokok Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, komposisi SDM sudah sangat mendukung 

tupoksi tersebut, sebab 50,88% SDM direktorat adalah lulusan yang memiliki 

kompetensi statistik yaitu berasal dari Diploma IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 

dan selebihnya berasal dari penerimaan PNS non STIS (umum) yang jurusan 

pendidikannya juga mendukung tupoksi direktorat. SDM non STIS berasal dari jurusan 

statistik, matematika, ekonomi, manajemen, demografi, perencanaan wilayah, 

lingkungan dan teknik.  
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1.5. Potensi dan Permasalahan 

1.5.1. Potensi 

1.5.1.1. Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

Dalam upaya mendukung BPS untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan 

informasi statistik yang beragam, Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

melakukan Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018. Penyusunan tersebut berdasarkan data hasil 

pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, proses identifikasi dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis spasial dan hasilnya disajikan dalam bentuk peta 

tematik menurut wilayah, supaya lebih mudah dipahami. Pada tahun 2019, hasil 

yang diperoleh dari kegiatan Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan 

dan Sarana Sosial Ekonomi di Indonesia 2018 adalah Laporan “Peta Tematik Lokasi 

Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial Ekonomi di Indonesia”.   

Salah satu kegiatan Prioritas Nasional (Pronas) BPS tahun 2019 adalah 

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes). Prioritas Nasional ini 

harus segera dilaksanakan karena digunakan untuk sasaran pembangunan. Untuk itu, 

Subdit Statistik Ketahanan Wilayah menyusun Statistik Infrastruktur Indonesia, 

dimana sumber data yang digunakan berasal dari hasil pendataan Pemutakhiran Data 

Perkembangan Desa 2019. Statistik Infrastruktur Indonesia menyediakan data yang 

mampu menggambarkan keberadaan infrastruktur yang ada di tingkat 

desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Statistik Infrastruktur Indonesia berisi 

infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur milik desa 

yang sangat diperlukan bagi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan. 

Selain itu, hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019 digunakan juga untuk 

menghitung tingkat kesulitan geografis (IKG), yang merupakan salah satu input 

formulasi besaran dana desa, yang akan dialokasikan ke desa-desa setiap tahun. IKG 

berisi antara lain pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan 

aksesibilitas/transportasi. 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan bahwa kualitas keluarga menjadi sub urusan pemberdayaan 
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perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan wajib bagi semua level 

pemerintahan baik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota. Pembangunan kualitas keluarga sebagaimana urusan tersebut 

bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak. 

Dalam rangka untuk mengukur kemajuan  pencapaian pembangunan kualitas 

keluarga secara periodik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kementerian PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyusun publikasi indikator kualitas keluarga. Dari kerjasama ini  diharapkan dapat 

melakukan “Penyusunan  Publikasi Indikator Kualitas Keluarga” sebagai bahan 

evaluasi, pelaporan dan perencanaan program pembangunan kualitas keluarga bagi 

pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan. 

A. Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial 

Ekonomi di Indonesia 2018 

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi berbagai isu yang kerap 

muncul akibat persebaran geografisnya. Salah satu isu yang kerap muncul adalah 

kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi daerah. Maka dari itu, upaya 

pemerataan menjadi salah satu faktor krusial yang perlu disoroti untuk membentuk 

dan mempertahankan negara kepulauan dalam satu kesatuan sebagai bangsa dan 

negara. Pencanangan program kesetaraan ekonomi menjadi salah satu upaya untuk 

mendorong kesatuan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan 

otonomi di tingkat daerah telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan ekonomi 

daerah, namun masih diperlukan kebijakan khusus agar kemakmuran dan 

kesejahteraan dapat terdistribusikan secara merata. 

Pembangunan sektor sosial dan ekonomi cenderung dipengaruhi oleh hal 

positif maupun negatif. Hal positif yang terkait dengan pembangunan di antaranya 

adalah keberadaan produk unggulan yang ada di suatu wilayah, keberadaan desa 

wisata atau objek wisata yang tersedia, sentra industri, dan akses ke puskesmas/ 

puskesmas pembantu yang harapannya mampu meningkatkan perekonomian di 

wilayahnya untuk pembangunan. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap pembangunan suatu wilayah. Salah satu bentuk 

pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu terkait desa wisata atau wisata 
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komersial. Selain hal positif yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi desa, 

berbagai hal negatif yang perlu diperhatikan, seperti kejadian perkelahian massal, 

dan terjadinya kejadian bencana alam. Dengan demikian perlunya dilakukan ukuran 

pemusatan terkait hal tersebut. 

Salah satu upaya untuk mendeteksi potensi pemusatan yaitu dengan teknik 

pengelompokkan (clustering). Untuk dapat menjawab kebutuhan tersebut dilakukan 

menggunakan ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis). Informasi terkait lokasi 

pemusatan kegiatan/fenomena kejadian dan sarana sosial ekonomi dan rentang 

wilayah pembentuknya, akan sangat berguna bagi penetapan target lokasi 

implementasi program pembangunan nasional, pengembangan usaha (investasi) yang 

relevan, perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah. 

Output dari kegiatan ini adalah laporan “Peta Tematik Lokasi Pemusatan 

Kegiatan dan Sarana Sosial Ekonomi di Indonesia 2018”. Laporan ini bersifat 

eksploratori dan hanya sebagai frame terkait lokasi pemusatan  indikator ekonomi 

yang digambarkan melalui beberapa indikator seperti produk unggulan, pariwisata, 

dan sentra industri. Sementara itu untuk frame terkait lokasi pemusatan indikator 

sosial digambarkan oleh kejadian perkelahian massal, kejadian bencana alam, dan 

akses ke puskesmas/puskesmas pembantu. Cakupan observasi yang digunakan pada 

laporan ini adalah kecamatan. Buku laporan ini hanya dipergunakan untuk internal 

di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.  

B. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes) 2019. 

Pembangunan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya pemerintah 

dengan mendorong pembangunan infrastruktur di desa. Tujuannya adalah 

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Percepatan ini dilakukan dengan 

digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber APBD, paling sedikit 10 

persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 72 ayat 

4, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).  Sementara, Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan 
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dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.  

Pengalokasian Dana Desa merupakan perwujudan pembangunan desa yang 

lebih merata dan berkeadilan. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana yang 

dimaksud undang-undang, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014.  

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 

Desa yang ditentukan oleh a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b) kondisi 

infrastruktur; dan c) aksesibilitas/transportasi. 

Variabel yang dipergunakan untuk menghitung IKG berasal dari Podes. Podes 

dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan sensus. Namun, mendesaknya kebutuhan data Podes yang ter-update 

setiap tahun, maka BPS perlu melakukan updating data Podes. Data Podes yang di-

update mencakup antara lain pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan 

aksesibilitas/transportasi. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data 

Perkembangan Desa (Updating Podes 2019) yang dilaksanakan setiap tahun di luar 

tahun pendataan Podes. 

Cakupan wilayah Updating Podes 2019 adalah seluruh wilayah administrasi 

setingkat desa termasuk kelurahan, nagari, serta Unit Permukiman 

Transmigrasi/Satuan Permukiman Transmigrasi (UPT/SPT). Suatu desa yang akan 

didata harus memenuhi tiga persyaratan yang ditetapkan yaitu: (1) adanya wilayah 

desa/kelurahan, (2) ada penduduk yang menetap di wilayah desa/ kelurahan, dan 

(3) ada pemerintahan desa/kelurahan. 

Hasil Updating Podes 2019 diharapkan mampu memberi gambaran pencapaian 

hasil pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya pembangunan di desa atau 

wilayah lain setingkat desa. Berdasarkan hasil Updating Podes 2019, terdapat 

sebanyak 83.937 wilayah setingkat desa yang terdapat pada 7.246 kecamatan, 514 

kabupaten/kota, dan 34 provinsi. Dari 83.937 wilayah setingkat desa terdapat 75.435 

desa/nagari, 8.447 kelurahan, dan 55 UPT/SPT. 

Diseminasi hasil pelaksanaan Updating Podes ini adalah publikasi yang  terkait 

infrastruktur yang ada di Indonesia. Infrastruktur yang dicakup adalah infrastruktur 
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pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur milik desa. Infrastruktur 

pelayanan dasar mencakup fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur 

ekonomi mencakup fasilitas bank, koperasi, dan akomodasi penginapan, dan 

infrastruktur miliki desa yang terdiri atas BUMDes dan embung. 

C. Penyusunan  Publikasi Indikator Kualitas Keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang mampu membentuk 

masyarakat dan menentukan kualitas masyarakat. Terdapat korelasi yang positif 

antara kondisi keluarga dengan kualitas masyarakat. Semakin baik kondisi keluarga, 

maka akan baik pula kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan, keluarga merupakan 

tempat tumbuh dan berkembangnya anggota keluarga sehingga baik buruknya 

sumber daya manusia di dalamnya ikut ditentukan oleh kualitas keluarga. 

Kualitas keluarga adalah hasil yang akan dicapai yang juga dapat diukur 

dengan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai kesejahteraan keluarga, maka ada 

proses yang harus dijalani oleh keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam 

kehidupan sehari-hari keluarga harus menghadapi tantangan baik dari luar keluarga 

maupun dari dalam keluarga sendiri. Tantangan itu harus dihadapi oleh keluarga jika 

keluarga harus berjalan menuju kualitas yang lebih baik untuk mencapai 

kesejahteraan keluarga. Kemampuan menghadapi tantangan, pengaruh dari luar, 

dan perubahan lingkungan disebut sebagai ketahanan keluarga. Pembangunan 

keluarga ini akan ditingkatkan ketahanan keluarga, sehingga akan mampu 

menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju keluarga yang sejahtera, 

oleh sebab itu upaya yang dilakukan adalah memperkuat ketahanan keluarga. 

Dalam pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga responsif gender mengacu 

pada konsep ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2013 tentang 

pembangunan keluarga yang terdiri dari 5 (lima) komponen ketahanan yaitu : 1) 

landasan legalitas perkawinan, keutuhan keluarga, kemitraan gender dalam keluarga; 

2) ketahanan fisik; 3) ketahanan ekonomi; 4) ketahanan psikologi sosial; dan 5) 

ketahanan sosial budaya yang kemudian dalam operasional pelaksanaanannya lima 

komponen tersebut diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator. 
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Data yang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga ini berasal dari 

berbagai hasil survei yang dilakukan oleh BPS ditambah dengan publikasi dari 

kementerian. Terdapat 5 (lima) sumber data yang digunakan, meliputi :  

1) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015;  

2) Survei Sosial Ekonomi Nasional Keterangan Pokok Rumah Tangga  (Susenas 

Kor) 2015 dan 2018;  

3) Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas 

MSBP) 2015 dan 2018;   

4) Publikasi Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018; dan  

5) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dan 2017 

 

1.5.1.2. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup menghasilkan statistik lingkungan 

hidup yang tersaji dalam tiga publikasi. Pertama, Publikasi “Statistik Lingkungan 

Hidup Indonesia” yang berisi data yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan 

lingkungan hidup dan pengendalian sumber daya yang berisi indikator lingkungan 

hidup terkini yang dikumpulkan dari banyak instansi pemerintah. Kedua, Publikasi 

“Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas 

Lingkungan Hidup Perkotaan)” yang menyajikan data dan informasi yang menjadi 

indikator pada pilar pembangunan lingkungan hidup Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan mengkaji serta memberikan 

gambaran kualitas lingkungan hidup perkotaan. Ketiga, Publikasi “Statistik Sumber 

Daya Laut dan Pesisir” yang menyajikan data dan informasi tentang laut dan pesisir 

di indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut yang dapat 

dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan. 

 Selain tiga publikasi, Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup juga 

melakukan kegiatan “Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup” dan “Pilot 

Training Course on Disaster Related Statistics in Asia and The Pasific”. Pada 

kegiatan “Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup” menghasilkan Laporan 

“Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup” yang berisi tentang berbagai upaya 

yang dilakukan dalam penyempurnaan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan 

Hidup (IPKLH) 2018 sepanjang tahun 2019. IPKLH mengukur tingkat ketidakpedulian 
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suatu wilayah di Indonesia terhadap lingkungan hidup. Semakin tinggi angka indeks 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin tidak peduli terhadap lingkungan. 

Penyempurnaan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pengembangan pertama 

berupa skenario IPKLH dengan menggunakan berbagai skenario metode. Tahap II 

dilaksanakan setelah hasil tahap I mendapat masukan berbagai pihak, 

pakar/pemerhati indeks dan akademisi di internal BPS, yang diantaranya mengubah 

indeks menjadi bermuatan positif dan menghasilkan Indeks Perilaku Peduli 

Lingkungan Hidup (IPPLH). IPPLH merupakan bagian inovasi dalam pengembangan 

indikator lingkungan hidup.  

Dan pada kegiatan “Pilot Training Course on Disaster Related Statistics in 

Asia and The Pasific”, dilakukan pelatihan dalam rangka penyusunan kerangka kerja 

statistik bencana yang diadopsi dari Disaster Related Statistic Framework (DRSF). 

DRSF merupakan kerangka kerja yang disusun oleh United Nation Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). Kegiatan ini mengundangan 

National Statistics Office (NSO) dan National Disaster Management Office (NDMO) 

negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kegiatan ini bertujuan yaitu, pertama 

penguatan kapasitas kompilasi statistik terkait bencana untuk monitoring agenda 

2030 Sustainable Development Goals dan Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan 

risiko bencana, dan kedua menguji dan menilai efetivitas metode dan materi 

pelatihan yang baru dikembangkan.  

 

1.5.1.3. Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan 

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan memiliki posisi strategis dalam 

menghasilkan informasi statistik terkait politik dan keamanan. Pada tahun 2019, 

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan diantaranya menghasilkan statistik 

politik, statistik kriminal, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Integritas, dan 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).  

Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Subdit ini selalu membantu menghasilkan 

Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi Program Nasional di Kementerian 

Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Pada 2019, Subdirektorat 

Statistik Politik dan Keamanan kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas 
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(SPI) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini sudah 

dilaksanakan sejak tahun 2016. SPI dilakukan karena adanya kebutuhan akan 

perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya 

pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah (K/L/PD), untuk itu SPI bertujuan untuk memetakan integritas 

dan capaian upaya pencegahan korupsi pada lembaga-lembaga pemerintah.  

Statistik Politik memberikan gambaran umum tentang kondisi politik di 

Indonesia yang mencakup sistem pemerintahan yang ada, keberadaan lembaga-

lembaga demokrasi, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Sementara Statistik 

Kriminal memberikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan 

kriminalitas di Indonesia dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan pelaku, 

pendekatan korban, dan pendekatan kewilayahan. Statistik kriminal menyajikan 

gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi 

di Indonesia. Baik pada level provinsi maupun level nasional.  

Sejak tahun 2012, Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan menghasilkan 

IPAK yang bertujuan untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat. IPAK 

merupakan merupakan indeks komposit yang memiliki fungsi untuk menggambarkan 

dinamika perilaku korupsi di masyarakat, yaitu apakah berperilaku anti atau permisif 

terhadap korupsi. Selain itu, IPAK juga mencerminkan intensitas dan kecenderungan 

perilaku yang menggambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (secara 

matematis indeks masyarakat adalah rata-rata dari indeks seluruh individu).  

1.5.1.4. Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial  

Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial menghasilkan dua indikator utama 

terkait kerawanan sosial, yaitu Indikator Kemiskinan dan Indikator Ketimpangan 

Pengeluaran Penduduk. Kedua indikator tersebut merupakan bagian dari indikator 

strategis pembangunan nasional yang angkanya dipantau secara terus menerus oleh 

pemerintah. Kedua indikator tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi, 

perencanaan pembangunan nasional, dan landasan pengambilan kebijakan 

khususnya yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan upaya 

pemerataan kesejahteraan penduduk. Selain itu, kedua indikator yang dihasilkan 

juga dijadikan sebagai indikator berhasil tidaknya mencapai Goal 1 dan Goal 10 
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Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mendukung analisis kemiskinan yang 

lebih mendalam, dilakukan pula kegiatan penghitungan transient poverty.  

 Indikator kemiskinan yang dihasilkan meliputi persentase kemiskinan, jumlah 

penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan 

kemiskinan (P2). Indikator kemiskinan yang dihasilkan tersaji baik untuk level 

kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Sementara itu, indikator ketimpangan 

pengeluaran penduduk yang dihasilkan terdiri dari gini ratio dan ukuran ketimpangan 

pengeluaran menurut World Bank. Indikator ketimpangan pengeluaran penduduk 

disajikan untuk level provinsi dan nasional. Sumber data yang digunakan dalam 

penghitungan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan 

Pengeluaran. Pada tahun 2019 dilakukan rilis indikator kemiskinan dan ketimpangan 

pengeluaran penduduk untuk periode September 2018 dan Maret 2019. Selain itu, 

dihasilkan pula publikasi Data dan Informasi Kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2019 

dan publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2019 

Kegiatan berikutnya adalah penghitungan transient poverty. Istilah transient 

poverty menjadi istilah yang cukup populer setelah adanya berbagai shock yang 

terjadi di Indonesia seperti adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok karena 

naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Transient poverty  adalah  suatu  konsep  

kemiskinan  yang  merujuk  kepada kelompok masyarakat hampir miskin (near poor) 

yang sangat rentan untuk menjadi miskin akibat adanya suatu shock. Informasi 

mengenai jumlah maupun profil penduduk yang berada pada kelompok transient 

poverty ini juga dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka penyusunan maupun 

evaluasi  berbagai program pengentasan kemiskinan.  

Selain adanya shock, kesejahteraan rumah tangga miskin juga dapat 

dipengaruhi oleh program pengentasan kemiskinan yang diperoleh. Pada tahun 2017, 

program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) mulai dikonversi dengan mekanisme 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas 

memadai. Program BPNT ini terus diperluas cakupannya di mana sampai saat ini 

sudah hampir seluruh kabupaten/kota menerapkan BPNT.  

Dengan berubahnya mekanisme penyaluran bantuan sosial tentunya perlu 

diketahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh rumah tangga penerima manfaat 
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program. Saat ini pemerintah juga telah memperluas cakupan program perlindungan 

sosial yang lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang cakupannya 

meningkat sampai dengan 10 juta rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan study 

transient poverty pada rumah tangga penerima bantuan sosial ini dapat terus 

dilakukan. Hasil dari kegiatan ini adalah diketahui dampak beberapa program 

bantuan sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga yang kemudian akan diketahui 

dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Studi dilaksanakan dengan mewawancarai 

rumah tangga penerima bantuan sosial. 

 

1.1.2. Permasalahan 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah mengidentifikasi sejumlah 

permasalahan yang perlu diatasi dalam renstra 2015-2019, baik itu permasalahan 

internal (kelemahan yang bersumber dari dalam Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial harus mendapatkan respon yang tepat, 

sehingga Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat terus melakukan upaya 

peningkatan kualitas data terlebih lagi peningkatan kebutuhan pengguna terhadap 

peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat.  

1.5.2.1. Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

A. Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial 

Ekonomi di Indonesia 2018 

Masalah/kendala yang dihadapi: 

1. Penentuan frame work tema yang akan dianalisis  

2. Matching data yang digunakan karena perbedaan tahun data (Data Peta tahun 

2017 sedangkan data Podes tahun 2018). 

3. Referensi analisis yang sangat minim. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

 Mencari referensi yang lebih banyak terkait isu sosial ekonomi terkini di 

Indonesia.  
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B. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes) 2019 

Masalah/kendala yang dihadapi: 

1. Tidak semua desa mempunyai arsip data yang lengkap, hal ini membuat pengisian 

kuesioner kurang akurat.  

2. Sumber informasi yang tebatas untuk data penduduk, luas wilayah, jumlah 

penduduk pertanian. 

3. Ada Kades yang belum bisa ditemui karena lokasi yang sulit diakses dan butuh 

biaya besar jika dikunjungi langsung. 

4. Masih ada infrastruktur yang terlewat pada kegiatan pemetaan dan sulit untuk 

dikunjungi karena butuh biaya besar serta akses yang teputus karena bencana 

alam. 

5. Wilayah PCL tidak ada sinyal sehingga sulit untuk sinkronisasi serta mengupdate 

informasi terbaru terkait aplikasi dan sulit menanyakan progress. 

6. Masih terjadi banyak permasalahan di lapangan, seperti data tidak terekam, 

monitoring via Web tidak berfungsi seperti yang diharapkan, dsb.  

7. Rule validasi yang sudah dibuat tidak berfungsi, masih banyak yang lolos.   

8. Data tahun sebelumnya sebagai basis updating tidak bisa dimasukkan ke dalam 

aplikasi karena membuat aplikasi menjadi berat loadingnya. 

9. Kesulitan dalam sinkronisasi data infrastruktur hasil pemetaan dan wilayah kerja 

statistik (wilkerstat) dan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating 

Podes) 2019. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Mendapatkan data dari berbagai sumber, apabila data di desa/kelurahan tidak 

ada.  

2. Melakukan geotaging untuk infrastruktur yang mudah dijangkau. 

3. Beberapa wilayah menggunakan papi.   

4. Optimalisasi rule validasi agar proses pengolahan lebih cepat dan mudah. 

5. Perbaikan aplikasi sehingga pendataan menjadi optimal. 

6. Karena Web tidak berfungsi secara optimal, maka bps kab/kota mengecek 

kembali data melalui LK yang dikirim oleh BPS Pusat.   
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C. Penyusunan Publikasi Indikator Kualitas Keluarga 

Dengan memahami bahwa sumber data yang digunakan berasal dari berbagai 

hasil survei yang utamanya dilakukan oleh BPS maka perlu dipertimbangkan pula 

beberapa catatan penting dalam sumber data yang digunakan, yaitu: 

1. Sumber data berasal dari berbagai hasil survei dengan level estimasi provinsi 

sehingga parameter dapat disajikan menurut provinsi.   

2. Terdapat lima sumber data dengan tahun pengumpulan data yang berbeda. 

3. Terdapat parameter yang hanya menggambarkan kondisi populasi tertentu, 

seperti kepemilikan buku/akta nikah yang hanya menggambarkan persentase 

kepemilikan buku/akta nikah untuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 

40 persen terbawah secara nasional. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

 Jika ada indikator yang tidak ada datanya maka menggunakan proxy.  

 Untuk penyusunan selanjutnya disarankan melaksanakan survei khusus, terkait 

indikator kualitas keluarga. 

1.5.2.2. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

Beberapa kegiatan yang ada di Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

secara umum dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Ketiga publikasi yang 

dihasilkan, yaitu Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Indikator Pembangunan 

Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan), dan 

Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir dapat diselesaikan tepat waktu.  

Masalah/kendala yang dihadapi : 

1. Data lingkungan hidup yang digunakan sebagian besar berasal dari subject 

matter dan instansi lain yang terkait baik di pusat maupun di daerah. 

Ketergantungan yang sangat tinggi ini menyebabkan beberapa data terlambat 

diterima sehingga beberapa data yang disajikan kurang up to date. 

2. Terdapat beberapa data yang tidak dapat disajikan secara series tahunan, 

karena instansi penyedia data terkadang tidak menyediakan datanya secara 

kontinyu setiap tahun. 
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3. Data dari K/L pusat, ada beberapa yang berbeda format dan tidak terbit lagi. 

4. Validitas dan akurasi data yang dihasilkan dari subject matter (instansi lain) 

kadang masih meragukan. 

5. Terkait dengan adanya otonomi daerah, dimana tidak ada kewajiban atau 

tanggungjawab untuk setiap daerah mengirim datanya ke pusat, sehingga sering 

ditemukan ragam, jenis, dan kualitas data yang berasal dari luar instansi BPS 

menjadi tidak konsisten antar daerah. 

6. Tidak tersedianya data sesuai dengan kebutuhan indikator yang akan digunakan.  

7. Publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: 

Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan) menggunakan framework (kerangka 

kerja) sesuai dengan indikator pilar lingkungan dalam Sustainable Development 

Goals (SDGs). Beberapa indikator yang direkomendasikan dalam kerangka kerja 

tersebut tidak dapat disajikan karena tidak tersedia datanya.  

8. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada seluruhnya bukan berlatar belakang 

pendidikan lingkungan hidup, sehingga pengetahuan dan pemahaman mengenai 

berbagai persoalan dan indikator lingkungan hidup masih kurang.  

9. Butuh waktu lama dalam mendapatkan data hasil survei yang terintegrasi 

dengan survei dari subject matter lain karena harus menunggu subject matter 

tersebut menyelesaikan proses cleaning.  

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar unit kerja di 

BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama 

dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.  

2. Mempelajari konsep dan definisi dari data sekunder yang didapat dari instansi 

yang berbeda, sehingga bisa diketahui alasan perbedaan data tersebut. 

3. Melakukan diskusi dengan beberapa instansi yang datanya digunakan dalam 

publikasi Subdit Statistik Lingkungan Hidup, tentang permasalahan data serta 

pemutakhiran datanya. 

4. Melakukan klarifikasi data yang masih meragukan ke instansi terkait meskipun 

dari segi waktu menjadi tidak efisien. 
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5. Menggunakan data pendekatan untuk indikator yang tidak tersedia di instansi 

terkait. 

6. Terkait Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: 

Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan), indikator yang ada di kerangka kerja, 

disesuaikan dengan kondisi  yang ada di Indonesia (indikator proxy). 

7. Pengembangan SDM melalui kegiatan–kegiatan yang bisa menambah 

pengetahuan lingkungan hidup seperti mengikuti workshop dan seminar yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas data statistik 

lingkungan hidup. 

8. Membangun sistem pengumpulan data daerah sehingga data sekunder yang 

dikumpulkan dari instansi/dinas daerah mempunyai kesamaan konsep, definisi, 

serta satuan pengukuran. 

 

1.5.2.3. Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan 

Pada tahun 2019, Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan mempunyai 

beberapa kegiatan utama, yaitu Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan, Survei 

Perilaku Anti Korupsi, Survei Penilaian Integritas, dan Penyusunan Indeks Demokrasi 

Indonesia. Kegiatan tersebut memanfaatkan sumber data yang berbeda. Hal ini 

berpengaruh terhadap keragaman permasalahan yang dihadapi oleh Subdit ini. 

Berikut beberapa permasalahan/kendala utama yang dihadapi Subdirektorat 

Statistik Politik dan Keamanan dalam mencapai target untuk setiap kegiatan yang 

dilaksanakan, yaitu: 

A. Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 

Pada kegiatan ini terdapat dua publikasi yang dihasilkan, yaitu Statistik Politik 

dan Statistik Kriminal. Sumber data utama dalam Publikasi Statistik Politik adalah 

hasil kompilasi data sekunder dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Pada tahun 2019 Publikasi Statistik Polotik mengambil tema Pemilu 

1955-2019 sehingga data sekunder banyak diambil dari Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sumber data untuk Statistik Kriminal berasal dari dua 

sumber utama, yaitu data berbasis registrasi (adminsitrative based data), yaitu data 
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kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan data berbasis 

survei (survey based data), yaitu data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataaan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan 

oleh BPS. Masalah /kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini: 

1. Permasalahan utama terletak pada ketergantungan akan ketersediaan data pada 

instansi terkait. Hal ini mengakibatkan beberapa data yang disajikan kurang 

terkini (up to date) dan  keterlambatan penerimaan beberapa data di BPS RI.  

2. Instansi penyedia data terkadang tidak menyediakan datanya secara kontinyu 

setiap tahun yang mengakibatkan tidak semua data dapat disajikan secara series 

tahunan. 

3. Perbedaan konsep klasifikasi data antara instansi sumber data dan klasifikasi yang 

digunakan dalam publikasi. 

4. Data yang masuk ke dalam SIMONPOLKAM tidak lengkap. 

Stategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Untuk masalah/kendala yang terkait dengan sumber data sekunder, Subdit 

Polkam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar unit 

kerja. Selain itu dilakukan juga pendekatan dan peningkatan kerjasama dengan 

instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder serta untuk  

memperbaiki kualitas data yang dikumpulkan. 

2. Untuk data sekunder yang diperoleh dari instansi lain, dilakukan pemeriksaan 

konsistensi dan kelengkapan data agar dapat diperbandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. 

3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi data ke instansi terkait sebagai sumber data. 

4. Melakukan klasifikasi ulang terhadap data yang masuk dari instansi lain, agar 

sesuai dengan klasifikasi yang digunakan dalam publikasi.  

5. Petugas yang melakukan input data SIMONPOLKAM di daerah agar melakukan 

pengecekan terhadap data yang diinput. Petugas harus memastikan bahwa data 

yang di-input merupakan data yang benar dan menggunakan Blok Catatan untuk 

memberikan penjelasannya. 
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B. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelakasanaan Survei Perilaku Anti Korupsi 

antara lain: 

1. SPAK dirancang sebagai survei panel, sehingga dalam realisasi pencacahan 

dimungkinkan adanya rumah tangga (responden) yang merasa jenuh. 

2. Pertanyaan di dalam instrumen SPAK merupakan pertanyaan kualitatif yang 

membutuhkan probing mendalam hingga responden mengerti maksud pertanyaan.  

3. Adanya jawaban yang bersifat normatif pada beberapa pertanyaan terkait 

persepsi responden mengenai tindakan korupsi. 

4. Respon Rate yang tidak mencapai 100 persen, hal ini disebabkan metodologi 

pengumpulan data dalam SPAK menggunakan sampel panel. Dalam pelaksanaan 

lapangan banyak rumah tangga yang tidak lagi dapat ditemukan di blok sensus 

yang menjadi sampel, atau juga responden yang menolak untuk diwawancara. 

Hal ini menyebabkan target sampel tidak mencapai 100 persen.  

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Petugas pencacah diharapkan untuk melakukan evaluasi mengenai pertanyaan 

mana yang memberikan respon negatif sehingga pertanyaan yang bersifat 

normatif dapat dievaluasi. 

2. Petugas pencacah harus dapat melakukan probing yang lebih dalam lagi sehingga 

responden dapat mengerti pertanyaan yang dimaksud. 

3. Untuk Pelaksaanaan SPAK, terkait permasalahan respon rate, strategi yang 

digunakan di lapangan adalah dengan melakukan pendekatan kepada responden, 

juga dengan melakukan pengawasan lapangan secara berjenjang. 

C. Survei Penilaian Integritas (SPI) 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelakasanaan Survei Penilaian Integritas 

antara lain: 

1. Sebagian lokus SPI tetap dengan tahun sebelumnya, sehingga dimungkinkan 

adanya responden yang merasa jenuh. 
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2. Respon Rate internal di pusat ada yang tidak mencapai 100 persen, hal ini 

disebabkan karena beberapa faktor pada Kementerian/lembaga yang menjadi 

lokus survei, yakni: 

a. Kementerian/lembaga tersebut tidak menyedikan lokus yang cukup untuk 

dapat didata secara maksimal 

b. Jumlah pegawai yang berstatus ASN sangat sedikit (kurang dari total sampel 

yang dibutuhkan) 

c. Beberapa pegawai yang berstatus ASN sedang melanjutkan pendidikan 

sehingga tidak berada di tempat. 

3. Respon Rate eksternal di pusat dan daerah tidak mencapai 100 persen, hal ini 

disebabkan oleh kesibukan dan masih kurangnya kepercayaan responden 

eksternal  

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Petugas pencacah diharapkan untuk melakukan evaluasi mengenai pertanyaan 

mana yang memberikan respon negatif sehingga pertanyaan tersebut dapat 

dievaluasi. 

2. Untuk Pelaksaanaan SPI, terkait permasalahan respon rate, perlu melakukan 

pendekatan yang lebih baik lagi dengan Kementerian, Lembaga/Organisasi 

dan Pemerintah Daerah, serta responden eksternal denganmemberikan 

penjelasan signifikansi dari pengukuran integritas yang akan dilakukan setiap 

tahun. 

D. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelakasanaan penyusunan Indeks 

Demokrasi Indonesia antara lain: 

1. Pengumpulan data IDI dan proses administrasi kegiatan kerjasama telah 

dilaksanakan sejak bulan Januari 2019. Namun karena Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) kegiatan terealisasi pada tanggal 18 Januari 2019 maka pembayaran 

Pokja tim pelaksana kegiatan IDI untuk bulan Januari tidak dapat diberikan. 
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Hal ini disebabkan karena tim pelaksana kegiatan dianggap belum melakukan 

kegiatan selama satu bulan penuh; 

2. Peluncuran/launching buku IDI setiap tahun dilakukan oleh 

Kemenkopolhukam dengan mengundang para Kepala BPS Provinsi. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan kepada Kepala 

BPS Provinsi seluruh Indonesia yang telah bertanggungjawab dalam 

pengumpulan data IDI selama satu tahun penuh. Namun, peluncuran buku IDI 

2018 yang bertepatan dengan hari Statistik Nasional menyebabkan Kepala BPS 

Provinsi tidak dapat hadir. Kondisi ini disebabkan setiap Kepala BPS provinsi 

diwajibkan untuk memimpin rangkaian acara perayaan hari statistik; 

3. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, BPS selalu melakukan proses mutasi 

dan promosi pegawai secara berkala setiap tahun. Pada tahun ini, terdapat 

beberapa tim pelaksana IDI di daerah yang mengalami pembaruan tersebut. 

Hal ini dapat berdampak pada kualitas pengumpulan data IDI dan kelancaran 

kegiatan teknis maupun non teknis pada tahap tertentu. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Penandatanganan PKS harus dipayakan sebelum bulan Januari supaya 

kegiatan kerja sama tidak merugikan salah satu pihak maka. 

2. Pengaturan waktu kegiatan yang melibatkan kemenkopolhukam dan BPS 

dirancang dengan lebih bijaksana dengan memperhatikan agenda organisasi 

kedua belah pihak. 

3. Sebagai upaya meningkatkan penjaminan kualitas tim IDI BPS Pusat 

melakukan spot-check pada provinsi tertentu.  Petugas spotcheck yang 

dikirimkan mampu memberikan briefing singkat terkait pengumpulan data 

IDI secara  mendalam. Selain itu, agenda tahunan pelatihan enumerator IDI 

juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman terkait 

pengumpulan data IDI. 
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1.5.2.4. Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan statistik kemiskinan 

diantaranya adalah: 

1. Waktu yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan dan gini ratio, cukup 

pendek.  

2. Untuk rencana Metode Baru Penghitungan Kemiskinan belum mencapai titik 

kesepakatan terkait metode mana yang akan digunakan. 

3. Belum dapat memenuhi permintaan angka gini ratio kabupaten/kota. 

4. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya pergantian beberapa kasi statistik 

ketahanan sosial BPS Provinsi. Kasi statistik ketahanan sosial yang baru tersebut 

banyak yang belum memahami metode kemiskinan yang dihitung oleh BPS. 

Ketidakpahaman ini tentunya menghambat proses komunikasi ketika dilakukan 

diskusi terhadap hasil penghitungan sementara. 

5. Kegiatan penghitungan transient poverty dengan teknis synthetic panel memakan 

waktu cukup lama sehingga waktu pelaksanaan indepth study mengalami 

penundaan. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Statistik 

Kesejahteraan Rakyat sebagai subject matter penghasil data Susenas. 

2. Meneruskan exercise rencana penghitungan kemiskinan dengan metode baru yang 

dibahas pada Forum Masyarakat Statistik (FMS). 

3. Melakukan exercise gini ratio dengan pendekatan tidak langsung (menggunakan 

Small Area Estimation). 

1.6. Sistematika Penyajian Laporan 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama Tahun 

2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan 

dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 
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(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial Tahun 2019 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 Sumber Daya Manusia (SDM) 

beserta Potensi dan Permasalahan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial; 

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan 

yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial Tahun 2019 meliputi Rencana Strategis Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial, Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Realisasi 

Kinerja Tahun 2019. Di samping itu, dijabarkan pula beberapa prestasi yang telah 

dicapai, kegiatan prioritas, serta upaya efisiensi dan  realisasi anggaran Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2019. 

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

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2019 dan 

menguraikan tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 
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Bab II Perencanaan Kinerja 
 

 
 

2.1. Rencana Strategis  Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2015-
2019 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas sekaligus sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang 

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional 

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

Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial menjalankan tugas di bidang perstatistikan nasional dengan mengacu pada 

Renstra BPS 2015-2019. 

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS merupakan dokumentasi 

perencanaan pembangunan di bidang statistik secara komprehensif baik berskala 

regional maupun nasional yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. 

1) Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Adapun visi dari Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial adalah “PELOPOR DATA STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 

TERPERCAYA UNTUK SEMUA” . 

2) Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial menetapkan misi yang merupakan refleksi dari tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas secara berkesinambungan yaitu : 

1. Menyediakan informasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas: lengkap, 

akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan. 

2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kompeten dan profesional, 

yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir agar 

mampu menyusun sistem statistik dan mengembangkan cara memperoleh 
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data dan pola analisis data sosial budaya daerah yang tepat dan sesuai 

dengan konteks lokal. 

3. Meningkatkan penerapan pengembangan konsep dan definisi, pengukuran, 

dan kode etik statistik ketahanan sosial yang bersifat universal dalam setiap 

penyelenggaraan statistik ketahanan sosial. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi terutama di bidang statistik 

ketahanan sosial bagi semua pihak dan 

5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik 

ketahanan sosial yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam 

kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 

3) Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Untuk mendukung terwujudnya visi misi Direktorat Ketahanan Sosial 2015-

2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan 

memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing 

tujuan sebagai berikut: 

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dithansos 2015-2019 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

T1. Peningkatan kualitas 

data statistik ketahanan 

sosial. 

SS.1. Tersedianya data  statistik 

ketahanan sosial yang berkualitas.  

SS.2. Meningkatnya Kualitas hubungan 

dengan sumber data (respondent 

enggagement). 

T2. Peningkatan kualitas 

hubungan dengan 

pengguna data 

SS.3. Meningkatnya hubungan dengan 

pengguna data (user 

enggagement) 

 

4) Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan.  Sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/05/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan indikator 

kinerja dalam rangka menciptakan akuntabilitas 2018 yang dituangkan dalam 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 

 

Tabel 2. Indikator Kinerja Dithansos 2015-2019 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

T1. Peningkatan kualitas data statistik ketahanan sosial. 

SS1. Tersedianya data 

statistik Ketahanan 

Sosial yang 

berkualitas 

1.1 Jumlah aktivitas statistik yang 

mempublikasikan nilai akurasi 

1.2 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 

Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu 

1.3 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 

Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN 

1.4 Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial 

yang tepat waktu 

1.5 Persentase terbangunnya metode 

kemiskinan yang mutakhir 

SS2. Meningkatnya 

kualitas hubungan 

dengan sumber data 

(respondent 

engagement) 

2.1 Persentase pemasukan dokumen (response 

rate) survei dengan pendekatan rumah 

tangga  

2.2 Persentase pemasukan dokumen (response 

rate) survei dengan pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

T2. Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data 

SS3. Meningkatnya 

hubungan dengan 

pengguna data 

3.1 Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 

menerima publikasi BPS 

3.2 Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial 

yang metadatanya terdapat pada SiRusa 
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Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dimaksudkan 

untuk mengukur tingkat capaian kinerja selama setahun terakhir. Realisasi 

capaian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama periode tersebut, 

dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada rencana kerja di tahun 

berikutnya. 

5) Kebijakan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

 Arah kebijakan penyelenggaraan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

selaras dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015 – 2019, sebagaimana berikut : 

a. Mengembangkan konsep statistik ketahanan sosial yang mengutamakan 

survei dan sensus terintegrasi.  

b. Meningkatkan pengawasan sistem pelaporan kemajuan publikasi yang 

optimal 

c. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik ketahanan sosial yang 

berkualitas:   relevan, akurat, tepat waktu dan berkesinambungan. 

d. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya, baik SDM dan teknologi. 

e. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pemasukan dokumen survei dan 

sensus. 

f. Mengembangkan konsep statistik ketahanan sosial yang berorentasi pada 

kebutuhan konsumen data / stakeholder internal dan eksternal 

g. Menyempurnaan konsep/definisi, metodologi, instrumen, dan lain-lain dari 

survei dan sensus yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Sosial agar 

konsisten dan koheren. 

6) Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Untuk dapat mencapai visi dan misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

maka selama periode 2015-2019 telah ditetapkan satu program yaitu Program 

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). 

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan, menyempurnakan, dan 

mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian 

dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan 
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penyediaan dan pelayanan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat 

waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi di semua 

bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijaksanaan baik tingkat nasional 

maupun regional. 

Di samping itu, berdasarkan Renstra BPS Tahun 2015-2019, Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial juga menyusun serangkaian kegiatan statistik yang 

dilakukan selama tahun 2019 dengan fokus sebagai berikut: 

a) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Wilayah 

 Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018 

 Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa                             

(Updating Podes) 2019 

 Penyusunan  Indikator Kualitas Keluarga 

b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup 

 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 

 Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB) 

 Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) 

 Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup 

c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Politik dan Keamanan 

 Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan 

 Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 

 Survei Penilaian Integritas (SPI) 

 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kerawanan Sosial 

 Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan.  

 Penghitungan Statisik Transient Poverty 

2.2.  Perjanjian Kinerja (PK) 2019 

Secara lebih rinci, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan 

target sebagai pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk 

mengukur tingkat keberhasilan yang dapat dicapai selama tahun 2019. Adapun target 

pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini. 
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Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap 

triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interm (triwulanan) dan pada 

akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian 

target menjadi tanggung jawab atas penggunaan anggaran Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Ketahanan Sosial 2019 

 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Ketahanan Sosial 2019 

 

39 

 

 
  



  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Ketahanan Sosial 2019 

 

40 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 
 
 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

menyatakan bahwa setiap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian 

Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara setiap Tahun Anggaran berakhir, 

wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun Anggaran yang bersangkutan. 

Demikian halnya dengan keseluruhan Direktorat yang berada di bawahnya, wajib 

membuat laporan akuntabilitas masing-masing selama periode yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik, BPS mempunyai amanat untuk menyelenggarakan 

statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada 

masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai 

salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan 

kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Akuntabilitas kinerja BPS, termasuk di dalamnya Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial merupakan perwujudan kewajiban BPS dalam 

mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi 

BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2019, 

melalui media pertanggungjawaban secara periodik.  

3.1.  Capaian Kinerja Tahun 2019 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan secara berkala 

pemantauan kinerja sasaran setiap triwulan yang mengacu kepada dokumen Rencana 

Aksi Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk 

memonitor, mengukur serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2019 dalam 

rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di 

akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan 
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kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati 

yaitu: 

Tabel 3. Skala Kategori Penilaian 

 

Dengan menggunakan kategorisasi kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan 

penilaian terhadap  Perjanjian  Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 

2019 sebagai berikut: 

Tabel 4. Penilaian Capaian Kinerja 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019 

Sasaran/ 
Satuan 

Target 
PK 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) Indikator 

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

SS.1. Tersedianya data  Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas  

Jumlah aktivitas statistik 

yang mempublikasikan nilai 
akurasi 

Aktivitas 3 3 100,00 

Jumlah Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 

yang terbit tepat waktu 

Publikasi/ 

Laporan 
13 13 100,00 

Jumlah Publikasi/Laporan 

Statistik Ketahanan Sosial 
yang memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/ 
Laporan 

11 11 100,00 

Jumlah release Statistik 

Ketahanan Sosial yang tepat 
waktu 

Aktivitas 3 3 100,00 

Persentase terbangunnya 
metode kemiskinan yang 

mutakhir  

Persen - - - 
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Sasaran/ 
Satuan 

Target 
PK 

Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) Indikator 

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

Jumlah indikator terkait 
penduduk Miskin 

Indikator 4 4 100,00 

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent 
engagement)  

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 

rumah tangga 

Persen 94,09 94,09 100,00 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 

non rumah tangga non usaha  

Persen 100 100 100,00 

SS.3. Meningkatnya hubungan dengan pengguna data (user enggagement)   

Jumlah Instansi Pemerintah 

dan swasta yang menerima 
publikasi BPS 

Instansi 40 40 100,00 

Jumlah aktivitas Statistik 
Ketahanan Sosial yang 

metadatanya terdapat pada 
SiRusa 

Aktivitas 10 11 110,00 

 

Pencapaian  sasaran  tersedianya data statistik ketahanan sosial yang 

berkualitas ditandai dengan indikator keberhasilan (outcome) berupa jumlah 

aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi, jumlah publikasi/laporan 

statistik ketahanan sosial yang terbit tepat waktu, jumlah publikasi/laporan statistik 

ketahanan sosial yang memiliki ISSN/ISBN, serta jumlah Release data Statistik 

Ketahanan Sosial yang tepat waktu. Di akhir tahun 2019, realisasi indikator jumlah 

aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi sesuai target yang ditetapkan. 

Begitupula untuk realisasi jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang 

terbit tepat waktu, jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang 

memiliki ISSN/ISBN,  dan jumlah release data statistik ketahanan sosial yang tepat 

waktu  semuanya mencapai target 100%.  

Pencapaian  sasaran  meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data 

(respondent engagement) ditandai dengan indikator keberhasilan (outcome) berupa 

persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah 

tangga dan pendekatan non rumah tangga non usaha. Realisasi indikator persentase 
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pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga di 

akhir tahun sebesar 94,09 persen sesuai dengan yang sudah ditarget sebelumnya 

(94,09  persen) sehingga capaian kinerjanya bernilai berhasil dengan nilai 100 persen. 

Sementara untuk persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga non usaha di akhir tahun 2019 sebesar 100 persen. 

Capaian tersebut sama dengan target yang ditetapkan sebelumnya (100 persen), 

dengan demikian capaian kinerjanya 100 persen atau kategori cukup berhasil.  

Sasaran  meningkatnya hubungan dengan pengguna data ditandai dengan 

indikator keberhasilan (outcome) berupa jumlah instansi pemerintah dan swasta 

yang menerima publikasi BPS, serta jumlah aktivitas statistik ketahanan sosial yang 

metadatanya terdapat pada SiRusa. Di akhir tahun 2019, jumlah instansi pemerintah 

dan swasta yang menerima publikasi Direktorat Ketahanan Sosial sebanyak 40 

instansi dan dapat terealisasi semua. Sementara untuk realisasi indikator jumlah 

aktivitas statistik ketahanan sosial yang metadatanya terdapat pada SiRuSa di akhir 

tahun 2019 sebanyak 11 aktivitas sementara targetnya hanya 10 aktivitas. 

Dari pengukuran indikator-indikator ini ditetapkan capaian kinerja Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2019 sebesar 101,11 persen dengan kategori 

sangat berhasil. Bila dirinci menurut skala pengukuran kinerja maka dari Tabel 4 

terlihat  bahwa seluruh indikator dalam kategori berhasil. Terkecuali  dua indikator 

yang mencapai kategori sangat berhasil, yaitu indikator persentase pemasukan 

dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan rumah tangga dan  jumlah instansi 

yang menerima publikasi BPS. Selain itu, terdapat satu indikator dalam kategori 

cukup berhasil yaitu persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga. 

Selanjutnya, evaluasi terhadap keseluruhan kinerja di Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran indikator kegiatan 

secara lebih rinci, sebagai berikut: 
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3.1.1. Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

1) Evaluasi Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018 

 Laporan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial Ekonomi 

di Indonesia 2018 menyajikan hasil identifikasi  lokasi  pemusatan  kegiatan  dan  

sarana  sosial  ekonomi  di  Indonesia berdasarkan  hasil  pendataan  Potensi  Desa  

(Podes)  2018. Laporan ini  menyajikan  peta  tematik  lokasi  pemusatan  kegiatan  

dan  sarana sosial ekonomi yang mencakup kejadian perkelahian massal, 

kebencanaan, desa wisata, produk  unggulan,  sentra  industri  dan  akses  puskesmas. 

Selain  menyajikan  lokasi pemusatan  wilayah  berdasarkan  topik-topik  tersebut  

di  atas,  disajikan  pula  statistik deskriptif  serta  infografis  sebagai  informasi  

pendukung.  Hasil  analisis  setiap  topik disajikan pada tingkat nasional dan provinsi.  

Laporan walaupun sudah dibuat tetapi masih terdapat beberapa kendala, 

sehingga laporannya tidak dapat dicetak, namun secara umum tingkat pencapaian 

kinerja kegiatan Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018 sangat baik dengan rata-rata kinerja sebesar 96,25 

persen.  

2) Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 

(Updating Podes) 2019 

 Pada kegiatan Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating 

Podes) 2019 terdapat beberapa ukuran kinerja diantaranya adalah jumlah kuesioner 

yang dihasilkan, jumlah buku pedoman yang dihasilkan, banyaknya peserta pelatihan 

yang layak bertugas, persentase pemasukan dokumen lapangan, persentase 

pengolahan yang tepat waktu, dan jumlah publikasi yang diterbitkan, jumlah 

publikasi tepat waktu, dan jumlah instansi yang menerima publikasi. Hasil evaluasi 

terhadap indikator tersebut semuanya mencapai 100 persen dari target yang 

ditetapkan, kecuali untuk  pengolahan hasil pendataan, survey, kompilasi, dan 

lainnya yang tepat waktu, hanya mencapai 99,52 persen. Namun, secara keseluruhan 

rata-rata hasil capaian kinerja kegiatan Pendataan Updating Podes 2019 adalah 

84,28 persen atau berkategori berhasil.  
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Publikasi Statistik Infrastruktur ini merangkum keberadaan maupun jumlah  fasilitas 

dalam 3 bagian yaitu Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Infrastruktur Milik Desa. 

Sumber data diperoleh dari hasil  Updating Podes 2019. 

2) Evaluasi Penyusunan Indikator Kualitas Keluarga 

Kegiatan ini berupa penyusunan indikator-indikator kualitas keluarga di 

Indonesia, mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap 

ekonomi, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Angka 

Indikator Kualitas Keluarga disajikan pada tingkat nasional, sehingga secara umum 

kita dapat mengetahui kualitas dan ketahanan keluarga di setiap provinsi. Angka 

Indikator Kualitas Keluarga per provinsi bukan untuk membuat peringkat, melainkan 

memacu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar berupaya meningkatkan 

kebutuhan dasar keluarga. 

BPS hanya menyusun buku indikator Kualitas Keluarga, sedangkan untuk 

Pencetakan diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

3.1.2. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

1) Evaluasi Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 

Untuk dapat menilai kondisi lingkungan hidup dan potensi sumber daya alam 

secara benar, penyusun kebijakan memerlukan data lingkungan hidup yang akurat 

dan andal. Sampai saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghimpun data 

lingkungan dalam publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). 

Pengumpulan data dilaksanakan di seluruh provinsi melalui jajaran pegawai BPS 

provinsi khususnya Bidang Statistik Sosial dan konsultasi ke beberapa instansi 

penghasil data. Penyajian Publikasi Statistik Lingkungan Hidup 2019 dapat 

diselesaikan tepat waktu, meskipun banyak kendala dalam pengumpulan data, 

terutama data dari instansi lain. Publikasi SLHI adalah publikasi yang bernomor ISSN 

dan publikasi ini hanya dapat diberikan kepada 3 institusi dari targetnya 16 institusi. 

Hal ini disebabkan pagu percetakan tahun 2018 adalah cetak dalam sedangkan tahun 

2019 adalah cetak luar. Sehingga dengan jumlah pagu yang ada, jumlah buku yang 

dapat dicetak juga berkurang. Secara umum rata-rata pencapaian kinerja kegiatan 
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penyediaan data statistik lingkungan hidup Indonesia adalah 90,97 persen atau 

dalam kategori berhasil.  

2) Evaluasi Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 

Publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: 

Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan) menyajikan indikator-indikator yang merujuk 

pada kerangka kerja Sustainable Development Goals (SDGs) yang mungkin dapat 

diimplementasikan di Indonesia. Keterbatasan pada ketersediaan data, baik ragam 

cakupan maupun tahun datanya, merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan 

indikator-indikator yang dihasilkan sangat terbatas. Publikasi ini dapat membantu 

pembaca dalam memperoleh gambaran tentang indikator pilar lingkungan pada 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengumpulan data dilaksanakan di 

seluruh provinsi melalui jajaran pegawai BPS provinsi khususnya Bidang Statistik 

Sosial. Finalisasi kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, meskipun beberapa data 

yang dibutuhkan terlambat masuknya. Publikasi Indikator Pembangunan 

Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan) 

adalah publikasi yang bernomor ISBN dan publikasi ini hanya dapat diberikan kepada 

11 institusi dari targetnya 18 institusi. Hal ini disebabkan pagu percetakan tahun 

2018 adalah cetak dalam sedangkan tahun 2019 adalah cetak luar. Sehingga dengan 

jumlah pagu yang ada, jumlah buku yang dapat dicetak juga berkurang. Secara 

umum rata-rata pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik lingkungan 

hidup Indonesia adalah 95,68 persen atau dalam kategori berhasil.   

3) Evaluasi Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 

Minimnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta pada aspek 

ini menjadi alasan utama dari kegiatan pengumpulan data penyusunan statistik 

wilayah laut dan pesisir. Bentuk dan pilihan data dalam publikasi telah mengikuti 

kerangka pikir DPSIR. DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response model 

of intervention) adalah kerangka pikir sebab akibat untuk menggambarkan interaksi 

antara masyarakat dan lingkungan: Dampak manusia terhadap lingkungan dan 

sebaliknya karena saling ketergantungan komponen.  

Pengumpulan data dilaksanakan di seluruh provinsi melalui jajaran pegawai 

BPS provinsi khususnya Bidang Statistik Sosial. Meski terjadi keterlambatan 
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perolehan  data baik dari instansi lain maupun dari pelaksana program atau kegiatan 

(subject matter) namun tetap bisa teratasi sehingga Publikasi Statistik Sumber Daya 

Laut dan Pesisir tahun 2019 dapat tersaji tepat waktu. Publikasi Statistik Sumber 

Daya Laut dan Pesisir (SDLP) adalah publikasi yang bernomor ISSN dan publikasi ini 

hanya dapat diberikan kepada 5 institusi dari targetnya 16 institusi. Hal ini 

disebabkan pagu percetakan tahun 2018 adalah cetak dalam sedangkan tahun 2019 

adalah cetak luar. Sehingga dengan jumlah pagu yang ada, jumlah buku yang dapat 

dicetak juga berkurang. Secara umum rata-rata pencapaian kinerja kegiatan 

penyediaan data statistik lingkungan hidup Indonesia adalah 92,36 persen atau 

dalam kategori berhasil.  

4) Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup 

Laporan Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup merupakan berisi tentang 

berbagai upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) 2018 sepanjang tahun 2019. IPKLH 

mengukur tingkat ketidakpedulian suatu wilayah di Indonesia terhadap lingkungan 

hidup. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin 

tidak peduli terhadap lingkungan. Penyempurnaan dilaksanakan dalam dua tahap. 

Tahap pengembangan pertama berupa skenario IPKLH dengan menggunakan 

berbagai skenario metode. Karena kurangnya  Tahap II dilaksanakan setelah hasil 

tahap I mendapat masukan berbagai pihak, pakar/pemerhati indeks dan akademisi 

di internal BPS, yang diantaranya mengubah indeks menjadi bermuatan positif dan 

menghasilkan Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (IPPLH). IPPLH merupakan 

bagian inovasi dalam pengembangan indikator lingkungan hidup. Meski terdapat 

keterbatasan di Subdirektorat Lingkungan Hidup dalam penghitunga indeks, namun 

tetap bisa teratasi sehingga Laporan Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup 

tahun 2019 dapat tersaji tepat waktu. Secara keseluruhan capaian kinerja untuk 

Laporan Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2019 mencapai 100 

persen atau berhasil. 

5) Pilot Training Course on Disaster Related Statistics in Asia and The Pasific  

Kegiatan Pilot Training Course on Disaster Related Statistics in Asia and The 

Pasific merupakan kegiatan tambahan di Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

tahun 2019. Kegiatan ini berupa pelatihan dalam rangka penyusunan kerangka kerja 
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statistik bencana yang diadopsi dari Disaster Related Statistic Framework (DRSF). 

DRSF merupakan kerangka kerja yang disusun oleh United Nation Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). Kegiatan ini mengundangan 

National Statistics Office (NSO) dan National Disaster Management Office (NDMO) 

negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Meski persiapan kegiatan ini dilakukan dalam 

waktu yang singkat, namun tetap bisa teratasi sehingga Pilot Training Course on 

Disaster Related Statistics in Asia and The Pasific dapat dilakukan tepat waktu. 

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk Pilot Training Course on Disaster Related 

Statistics in Asia and The Pasific mencapai 100 persen atau berhasil. 

3.1.3. Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan    

1) Evaluasi Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan ini dikumpulkan melalui kompilasi 

data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data 

antar daerah, pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen pengumpulan 

data yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan petugas 

mengumpulkan data. Dua instrumen yang telah disusun berupa rancangan (dummy) 

tabel dan kuesioner. 

 Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah diberikan kebebasan untuk 

memilih instrumen yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data. Dalam 

proses pengumpulan data di daerah, kenyataan di lapangan menemukan bahwa 

permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia di 

instansi sumber data, bahkan juga termasuk ketersediaan data. Kondisi tersebut 

menjadi penyebab beberapa data dari daerah tidak bisa disajikan dalam publikasi 

ini. Untuk mengatasi kekurangan ini kami melakukan kompilasi data-data dari 

lembaga negara yang berada di pusat. 

Data yang digunakan dalam Publikasi Statistik Politik bersumber dari data BPS dan 

hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

yaitu: 

a. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk 

(SP) 2010, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), 

Data Potensi Desa, serta Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. 
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b. Sumber data dari instansi lain di tingkat pusat diantaranya dari Komisi Pemilihan 

Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, 

Sekretariat DPR RI, Badan Kepegawaian Negara, Dewan Pers, Komisi Kepolisian 

Nasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

dan media massa baik cetak maupun elektronik. 

c. Sumber data dari instansi lain di tingkat daerah diperoleh dari Komisi Pemilihan 

Umum Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah 

Daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

  Sedangkan Penyusunan Statistik Kriminal dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. 

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh 

gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini 

serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan 

publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai 

karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di 

wilayah Indonesia. 

  Sumber data dalam penyusunan Statistik Kriminal berasal dari dua sumber 

utama, yaitu: 

a. Data berbasis registrasi (adminsitrative based data), yaitu data kriminal yang 

dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data tersebut berupa Data 

Karakteristik Kejadian dan Pelaku Kejahatan yang bersumber dari Laporan dan 

Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian 

Republik Indonesia (Mabes Polri). 

b. Data berbasis survei (survey based data), yaitu data kriminal yang bersumber dari 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataaan Potensi Desa (Podes) 

yang dihasilkan oleh BPS. Data yang diperoleh dari Susenas berupa data korban 

kejahatan. Sementara data yang diperoleh dari Podes meliputi data jumlah desa 

menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta 

upaya dalam menjaga keamanan. 
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 Evaluasi kinerja terhadap penyediaan statistik politik keamanan mencapai 

100 persen. Artinya kinerja yang dilakukan berhasil. Hal ini ditandai dengan 

tercapainya target kinerja baik dari sisi ketersediaan kuesioner, buku pedoman, 

respon rate, dan jumlah publikasi yang terbit tepat waktu. 

2) Evaluasi Survei Perilaku Anti Korupsi 2019 

  Kegiatan Survei Perilaku Anti korupsi 2019 merupakan rangkaian kegiatan 

yang dimulai dari pelatihan, kegiatan pengumpulan data di lapangan, dan 

penghitungan indeks. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dirilis di Bulan September 

2019. Angka IPAK ini menjadi gambaran yang memotret korupsi skala kecil yang 

terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara pada masyarakat 

umum, serta persepsi korupsi dari sisi masyarakat tentang hal tersebut.  

  SPAK 2019 dilaksanakan di 170 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah 

sampel blok sensus adalah 1000 blok sensus dengan sampel rumah tangga sebesar 

10.000 rumah tangga. Dari 10.000 rumah tangga tersebut, jumlah responden yang 

menjawab adalah sebanyak 9.952 responden. Namun, respon rate tersebut tetap 

lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni 98 persen (9.800 responden). Secara 

umum, rata-rata penilaian kinerja untuk SPAK adalah sebesar 100 persen.  

3) Evaluasi Survei Penilaian Integritas 2019 

Pada tahun 2019, kegiatan Survei Penilaian Integritas pada level pusat masuk 

kedalam Kerjasama BPS dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara untuk 

level daerah (provinsi/kabupaten/kota) merupakan kerjasama antara BPS dengan 

pemerintah daerah. SPI 2019 dilakukan di 127 K/L/PD yang terdiri dari di 27 

Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Lokus survei ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan kepentingan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi di lokus tersebut.  

SPI 2019 tidak menghasilkan output indeks integritas nasional sehingga indeks 

yang dihasilkan menggambarkan kondisi integritas pada lokus survei. Target sampel 

sebanyak 130 responden untuk masing-masing lokus survei yang terdiri dari 60 

internal, 60 eksternal, dan 10 expert. 
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Secara umum, kegiatan SPI 2019 mulai dari persiapan, pengumpulan data 

sampai dengan penulisan laporan telah berjalan dengan baik dan tepat waktu. Rata-

rata capaian kerja SPI adalah sebesar 100 persen yang artinya berhasil. Anggaran 

yang tersedia pada Kegiatan SPI 2019 adalah seluruh kegiatan, diantaranya pelatihan 

petugas, pelaksanaan lapangan, workshop, serta perjalanan pengawasan lapangan. 

4) Evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia 2019 

Pengumpulan data IDI menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

yang saling melengkapi dan dikenal dengan metode triangulasi. Pada tahap pertama, 

data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis, seperti 

peraturan dan surat keputusan kepala daerah yang sesuai dengan indikator IDI. 

Temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group 

Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-

kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-

data yang telah dikumpulkan tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam 

dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi yang berkaitan dengan 

indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data tersebut dilakukan oleh BPS Provinsi, 

diolah di BPS RI dan diverifikasi oleh Tim IDI Pusat dalam semua tahapannya.  

Secara umum, penyusunan IDI 2019 telah berjalan dengan baik dan tepat waktu. 

Dalam pelaksanaannya, Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 

Anggaran 2019 meliputi tiga kegiatan besar, yaitu: a. penghitungan Indeks Demokrasi 

Indonesia 2018; serta b. pengumpulan data untuk IDI 2019 dan c. persiapan 

pengumpulan data untuk IDI 2020. Sekilas ketiga kegiatan merupakan satu rangkaian 

namun disebutkan secara terpisah karena menghasilkan output yang berbeda. 

3.1.4. Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial 

1)       Evaluasi Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 

  Kegiatan Data dan Penghitungan Kemiskinan memiliki beberapa indikator 

kinerja diantaranya adalah rilis data tepat waktu sebanyak dua kali, tiga buah 

publikasi terbit tepat waktu, dua buah publikasi bernomor ISSN, terdapat 4 indikator 

yang dihasilkan, dan 2 kegiatan yang berada penjelasannya di Sirusa. Indikator 

tersebut pada tahun 2019 dapat terpenuhi semua bahkan melebihi target sehingga 
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secara keseluruhan kegiatan berhasil dilakukan (rata-rata capaian kinerja mencapai 

100 persen).  

2)      Evaluasi Penghitungan Statistik Transient Poverty 

  Kegiatan Penghitungan Statistik Transient Poverty 2019 berupa pelaksanaan 

indepth study terkait bantuan sosial dimana sampelnya dilakukan secara synthetic 

panel. Indikator keberhasilan pada kegiatan ini adalah dihasilkannya satu kuesioner 

indepth study dan laporan indepth study. Pada tahun 2019, target tersebut dapat 

dipenuhi atau secara garis besar kegiatan ini berhasil, yaitu dengan rata-rata 

penilaian kerja 100 persen. 

  

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial Tahun 2019 Terhadap Realisasi Kinerja tahun 2018 

Perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 

2019 terhadap realisasi kinerja tahun 2018 menurut sasaran dan indikator kinerja 

utama Direktorat Ketahanan Sosial disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Penilaian Capaian Kinerja 2019 terhadap Realisasi 2018 

Indikator Kinerja Utama 
Capaian 
Kinerja 

2018 (%) 

Capaian 
Kinerja 

2019 (%) 
Ket 

Jumlah aktivitas statistik yang 

mempublikasikan nilai akurasi  
100 100 - 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu 

100 100 - 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN 

100 100 - 

Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial 

yang tepat waktu  
100 100 - 

Persentase terbangunnya metode 
kemiskinan yang mutakhir  

- - - 
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Indikator Kinerja Utama 
Capaian 
Kinerja 

2018 (%) 

Capaian 
Kinerja 

2019 (%) 
Ket 

Persentase pemasukan dokumen (response 

rate) survei dengan pendekatan rumah 
tangga 

101,21 100 - 

Persentase pemasukan dokumen (response 
rate) survei dengan pendekatan non rumah 
tangga non usaha  

88,48 100 - 

Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 
menerima publikasi BPS  

101,15 100 - 

Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial 

yang metadatanya terdapat pada SiRusa  
100 110 - 

Capaian kinerja direktorat statistik ketahanan sosial pada tahun 2019 dapat 

dikatakan cukup memuaskan karena mengalami kenaikan apabila dibandingkan 

dengan tahun 2018.  Capaian kinerja untuk response rate survei dengan pendekatan 

non rumah tangga, dan metadata yang terdapat pada SiRusa, cukup mengalami 

kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan response rate survei 

dengan pendekatan rumah tangga serta jumlah instansi yang menerima publikasi  

mengalami penurunan apabila dbandingkan dengan tahun 2018, tetapi masih sesuai 

dengan target. 

3.3. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 

2019 Terhadap Rencana Strategis 2015-2019 

Capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2019 terhadap 

Renstra tahun 2015-2019 memperlihatkan pengukuran pencapaian kinerja yang 

sudah diraih sampai tahun berjalan sehingga dapat diestimasi target pencapaian di 

akhir tahun Renstra 2019. Tabel berikut ini menyajikan capaian kinerja yang dirinci 

menurut sasaran dan indikator kinerja utama Direktorat Ketahanan Sosial : 
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Tabel 6. Penilaian Capaian Kinerja 2019 terhadap Renstra 2015-2019 

Indikator Kinerja Utama 

Renstra Realisasi 
Capaian Kinerja terhadap Renstra 

(%) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya data  Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas 

Jumlah aktivitas statistik yang 

mempublikasikan nilai akurasi  
1 3 1 3 3 3 1 3 120 100 100 100 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu 

12 13 12 13 9 13 12 13 75 100 100 100 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang memiliki 

ISSN/ISBN 

9 9 11 11 8 9 11 11 88,89 100 100 100 

Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial 

yang tepat waktu  
2 8 4 3 4 8 4 3 120 100 100 100 

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 

Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 
pendekatan non rumah tangga non usaha  

- - 97 839 84 533 - - 83 998 84 537 - - 85,85 100 

Meningkatnya hubungan dengan pengguna data 

Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta 

yang menerima publikasi BPS  
25 65 87 40 47 60 88 40 120 92,31 101,15 100 

Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan 

Sosial yang metadatanya terdapat pada 
SiRusa  

7 9 10 10 9 8 10 11 120 88,87 100 110 

Dari tabel pencapaian kinerja tahun 2019 dibanding Renstra 2019 diatas, diperoleh rata rata capaian kinerja sebesar 101,25 

persen yang berarti kegiatan yang dilaksanakan dinyatakan sangat berhasil.  
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3.4. Kegiatan Prioritas Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2019 

Pada tahun 2019, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki kegiatan yang 

merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional 

tentu saja juga menjadi kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial. Kegiatan tersebut adalah Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 

2019.  

Kegiatan yang biasa dilakukan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yaitu 

melakukan pengumpulan, mengolah, sampai menganalisa data-data ketahanan 

wilayah, lingkungan hidup, politik dan keamanan serta kerawanan sosial. Hasil akhir 

dari kegiatan ini berupa publikasi yang dibuat oleh Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial, diantaranya Laporan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018, Publikasi  Statistik  Infrastruktur Tahun 2019, 

Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Indikator Pembangunan 

Berkelanjutan (IPB), Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP), Laporan 

Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup, Statistik Politik dan Keamanan, serta 

Survei Perilaku Anti Korupsi, dan Publikasi Statistik Kemiskinan. Kegiatan rutin 

lainnya adalah release data kemiskinan dan ketimpangan, serta release Indeks 

Demokrasi Indonesia dan Survei Perilaku Anti Korupsi.  Pada tahun 2019 juga 

dilakukan kegiatan tambahan bersama United Nation Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), yaitu Pilot Training Course on 

Disaster Related Statistics in Asia and The Pasific serta Publikasi Indikator Kualitas 

Keluarga Tahun 2019. 

3.5. Upaya Efisiensi di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2019 

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS selama tahun 2019 yang dilakukan 

diantaranya adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran diindikasikan dengan 

tingginya capaian kinerja dibanding realisasi anggaran. Pada tahun 2019 capaian 

kinerja direktorat statistik Ketahanan Sosial adalah sebesar 101,10 persen terhadap 

perjanjian kinerja dan 101,25 persen terhadap renstra sementara penyerapan 

anggaran hanya sebesar 91,85 persen.  Upaya efisiensi anggaran diantaranya adalah 
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dengan cara  memadukan jadwal beberapa kegiatan yang melibatkan peserta BPS 

daerah. Efisiensi diperoleh dari segi pembiayaan perjalanan peserta BPS daerah. 

Selain itu, juga diperoleh efisiensi dari sisi waktu. 

Selain penghematan dari sisi anggaran, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

juga melakukan penghematan sumber daya energi berupa penghematan listrik dan 

air, hal ini sudah sesuai dengan usaha BPS dalam hal pengehmatan.  

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2019 

Kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2019 dalam 

penyelenggaraan statistik  dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang bersumber 

pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan Total Anggaran 

sebesar Rp. 13.720.824.000,-. Penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik, realisasinya sebesar Rp. 12.686.161.462,- (sekitar 

92,46 persen).  

Rincian APBN dan realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dan 

subdirektorat di Direktorat Ketahanan Sosial adalah sebagai berikut:  
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Tabel 7. Realisasi Anggaran 2019 dari APBN 

No. 
Jenis 

Anggaran/Program/Belanja 
Pagu 2019 

Realisasi 

Anggaran 
% 

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

1 Penyusunan Peta Tematik Lokasi 

Pemusatan Kegiatan dan Sarana 

Sosial Ekonomi di Indonesia 2018 

79.963.000 69.527.550 86,95 

2 Pendataan Pemutakhiran Data 

Perkembangan Desa Tahun 2019 

1.918.731.000 1.880.592.316 98,01 

3 Penyusunan  Publikasi Indikator 

Kualitas Keluarga 

186.000.000 150.346.200 80,83 

4 Penyusunan Statistik Lingkungan 

Hidup Indonesia (SLHI) 

220.591.000 209.369.348 94,91 

5 Penyusunan Indikator 

Pembangunan Berkelanjutan 

(IPB) 

171.972.000 166.417.898 96,77 

6 Penyusunan Statistik Sumber 

Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) 

96.538.000 86.797.050 89,91 

7 Pengembangan Indikator 

Lingkungan Hidup 
74.331.000 61.215.568 82,36 

8 Penyusunan Statistik Politik Dan 

Keamanan 

234.137.000 212.455.914 90,74 

9 Survei Perilaku Anti Korupsi 460.980.000 430.878.006 93,47 

10 Survei Penilaian Integritas 2.067.641.000 1.798.434.141 86,98 

11 Indeks Demokrasi Indonesia 7.074.720.000 6.666.933.099 94,24 

12 Data dan Penghitungan Tingkat 

Kemiskinan 

1.003.333.000 845.546.518 84,27 

13 Penghitungan Statistik Transient 

Poverty 

131.887.000 107.647.854 81,62 

Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik (PPIS) 

13.720.824.000 12.686.161.462 92,46 
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Tabel 8. Realisasi Anggaran menurut Sumber Dana 

Sumber dana/ Indikator 
Pagu 

(juta rupiah) 

Pagu self 
blocking 

(juta 
rupiah) 

Realisasi (%) 

Realisasi 
thd pagu 

self 
blocking 

(%) 

Rupiah Murni (RM) 

Jumlah Publikasi/Laporan  
Statistik Ketahanan Sosial 

10.666.873.000  9.852.374.774 92,36 

Metode Pengukuran data 

kemiskinan yang 
disempurnakan 

1.135.220.000 - 953.194.372 83,97 

Publikasi Pendataan Podes 1.918.731.000 - 1.880.592.316 98,01 

Total 13.720.824.000 - 12.686.161.462 92,46 

 
Realisasi penyerapan anggaran menurut sumber dana ditunjukkan seperti 

diatas. Semua indikator menggunakan anggaran dari sumber rupiah murni.  
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Bab IV Penutup 
 
 

4.1. Tinjauan Umum  

Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan 

representasi dari keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab di 

lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama tahun 2019. Aspek 

keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan misi direktorat dalam mencapai tujuan dan 

sasaran juga dijabarkan serta berbagai solusi yang telah dilakukan selama periode 

tersebut. Beberapa aspek perbaikan baik dari sisi teknis maupun non teknis, terus 

dilakukan guna menyempurnakan tingkat keberhasilan sesuai dengan Rencana 

Strategis tahun 2015-2019. 

Pencapaian visi sebagai Pelopor Data Statistik Ketahanan Sosial Terpercaya 

untuk Semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang  

berkualitas, yaitu yang memenuhi unsur relevan, akurat, tepat waktu, konsisten dan 

koheren. Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka 

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

dan kalangan masyarakat.  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Ketahanan 

Sosial menyimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial menurut Perjanjian Kinerja sebesar  101,10 persen. 

Apabila dilihat capaian kinerja indikator terhadap Renstra 2019 sebesar 101,25 

persen dengan total penyerapan anggaran senilai 92,46 persen selama tahun 2019. 

Mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Ketahanan 

Sosial sangat berhasil telah melampaui target indikator kinerja yang sesuai dengan 

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

strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat Ketahanan Sosial. 

   

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, beberapa penyebab atau kendala yang 
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mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, 

diantaranya adalah :  

a. Ketersediaan data yang sangat terbatas di instansi lain, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik dan 

keamanan serta kerawanan sosial, baik itu ragam cakupan, kelengkapan dan 

keterbaruan tahun data. 

b. Ketergantungan sumber data pada pelaksana program atau kegiatan (subject 

matter) dan instansi lain baik di pusat maupun di daerah yang sangat tinggi, 

menyebabkan beberapa data terlambat diterima. Hal ini mengakibatkan 

beberapa data yang disajikan kurang terkini (up to date). 

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial antara lain : 

a. Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar unit kerja di 

BPS serta instansi lain baik dipusat maupun daerah. 

b. Mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan 

lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.  

c. Mengusulkan ketersediaan dan perbaikan sistem pendataan serta pelaporan 

data secara elektronik dan online. 

d. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti 

pelatihan/seminar dan refreshing secara periodik dan berkesinambungan. 

Disamping itu, perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal 

seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 guna pencapaian 

peningkatan kualitas SDM. 

e. Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar 

informasi statistik yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat 

sehingga tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan penting.  
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LAMPIRAN  1 

 
 

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 
Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2008, Tanggal 15 Februari 2008 
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LAMPIRAN  2 

 

 
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 

Tahun 2015 s/d 2019 

 
Instansi : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

Visi :   Pelopor data statistik ketahanan sosial yang terpercaya untuk semua 

Misi : 

1. Menyediakan informasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas: lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan 

berkesinambungan. 

2.  Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kompeten dan profesional, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi 

informasi yang mutakhir agar mampu menyusun sistem statistik dan mengembangkan cara memperoleh data dan pola 

analisis data sosial budaya daerah yang tepat dan sesuai dengan konteks lokal; 

3.  Meningkatkan penerapan pengembangan konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik ketahanan sosial yang 

bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik ketahanan sosial; 

4.  Meningkatkan kualitas pelayanan informasi terutama di bidang statistik ketahanan sosial bagi semua pihak; dan 

5.  Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik ketahanan sosial yang diselenggarakan pemerintah 

dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.  
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RENCANA STRATEGIS 2015-2019 CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM 

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

T1. Peningkatan 
kualitas data 

statistik 
ketahanan sosial. 

SS.1. Tersedianya data  
statistik ketahanan 

sosial yang 
berkualitas.  

IKSS.1.1. Jumlah Aktivitas statistik 
yang mempublikasikan 

nilai akurasi 

Mengembangkan konsep statistik 
ketahanan sosial yang 

mengutamakan survei dan sensus 
terintegrasi.  

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  

  IKSS.1.2.  Jumlah publikasi/laporan 

Statistik Ketahanan Sosial 
yang terbit tepat waktu 

Meningkatkan pengawasan sistem 

pelaporan kemajuan publikasi yang 
optimal 

Penyediaan dan 

pelayanan 
informasi 

statistik  

    IKSS.1.3. Jumlah publikasi/laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 

yang memiliki ISSN/ISBN 

Meningkatkan ketersediaan 
informasi statistik ketahanan sosial 

yang berkualitas:   relevan, akurat, 
tepat waktu dan 

berkesinambungan. 

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  

    IKSS.1.4.  Jumlah release data 
Statistik Ketahanan Sosial 

yang tepat waktu 

Meningkatkan dan mengoptimalkan 
sumber daya, baik SDM dan 

teknologi. 

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  

SS.2. Meningkatnya 
Kualitas hubungan 

dengan sumber 
data (respondent 

enggagement). 

IKSS.2.1.  Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 

survei dengan 
pendekatan non rumah 

tangga non usaha 

Meningkatkan pengawasan dan 
pemeriksaan pemasukan dokumen 

survei dan sensus. 

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  
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RENCANA STRATEGIS 2015-2019 CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM 

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

T2. Peningkatan 
kualitas hubungan 

dengan pengguna 
data 

SS.3. Meningkatnya 
hubungan dengan 

pengguna data 
(user 

enggagement) 

IKSS.3.1.  Jumlah Instansi 
Pemerintah dan swasta 

yang menerima publikasi 
BPS  

Mengembangkan konsep statistik 
ketahanan sosial yang berorentasi 

pada kebutuhan konsumen data / 
stakeholder internal dan 

eksternal.  

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  

    

IKSS.3.2.  Jumlah aktivitas Statistik 
Ketahanan Sosial yang 

metadatanya terdapat 
pada SiRusa  

Menyempurnaan konsep/definisi, 
metodologi, instrumen, dan lain-

lain dari survei dan sensus yang 
dilaksanakan oleh Direktorat 

Ketahanan Sosial agar konsisten 
dan koheren. 

Penyediaan dan 
pelayanan 

informasi 
statistik  
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Lampiran 3 

 

PERJANJIAN KINERJA 2019 

 
Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan Perjanjian Kinerja(PK) selaku 

tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target 

sebagai pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dapat dicapai selama tahun 

2019 dalam PK  yang dijabarkan pada tabel berikut: 
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 Lampiran 4 

 

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 
TAHUN 2019 

No Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Periode Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

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

T1. Peningkatan kualitas data statistik ketahanan sosial. 

SS.1. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

Tersedianya data  statistik 

ketahanan sosial yang 
berkualitas.  

Jumlah Aktivitas statistik 

yang mempublikasikan nilai 
akurasi 

aktivitas Tw I 1 1 33,33 

  Tw II 1 1 33,33 

  Tw III 2 1 33,33 

  Tw IV 3 3 100 

Jumlah publikasi/laporan 

Statistik Ketahanan Sosial 
yang terbit tepat waktu 

Publikasi/Laporan Tw I 1 1 7,69 

  Tw II 1 1 7,69 

  Tw III 2 1 7,69 

  Tw IV 13 13 100 

  Jumlah publikasi/laporan 
Statistik Ketahanan Sosial 

yang memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/Laporan Tw I 1 1 9,09 

  Tw II 1 1 9,09 

  Tw III 2 1 9,09 

  Tw IV 11 11 100 

  Jumlah release data Statistik 
Ketahanan Sosial yang tepat 

waktu 

Aktivitas Tw I 1 1 33,33 

    Tw II 1 1 33,33 

    Tw III 2 2 66,67 

   Tw IV 3 3 100 

Persentase terbangunnya 
metode kemiskinan yang 
mutakhir 
 

persen Tw I 0 0 0 

  Tw II 0 0 0 

  Tw III 0 0 0 

  Tw IV 0 0 0 
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No Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Periode Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

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

SS.2. 
  

  
  

  
  

  

Meningkatnya Kualitas 
hubungan dengan sumber data 

(respondent enggagement). 

Persentase pemasukan 
dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan 
rumah tangga  

persen Tw I 94 94,09 100 

  Tw II 94 94,09 100 

  Tw III 94 94,09 100 

  Tw IV 94 94,09 100 

Persentase pemasukan 

dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan 

non rumah tangga non 
usaha 

persen Tw I 0 0 0 

  Tw II 89,36 98,44 98,44 

  Tw III 64,71 92,20 92,20 

  Tw IV 100 100 100 

T2. Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data 

SS.3. Meningkatnya hubungan 
dengan pengguna data (user 

enggagement) 

Jumlah Instansi 
Pemerintah dan swasta 

yang menerima publikasi 
BPS  

Instansi Tw I 0 0 0 

    Tw II 0 0 0 

    Tw III 0 0 0 

    Tw IV 40 40 100 

    Jumlah aktivitas Statistik 

Ketahanan Sosial yang 
metadatanya terdapat 

pada SiRusa  

Aktivitas Tw I 0 3 30 

      Tw II 0 3 30 

      Tw III 3 3 30 

      Tw IV 10 11 100 
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 Lampiran 5 

 

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SUBDIREKTORAT TAHUN 2019 

No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
Kinerja (%) 

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

Subdirektorat Ketahanan Wilayah 

SS.1. 
Tersedianya data  statistik 
ketahanan sosial yang 

berkualitas. 

Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan 

nilai akurasi 
aktivitas 0 0 0 

  
Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan 
Wilayah  

Publikasi/Laporan 3 2 66,67 

  
  Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan 

Wilayah yang memiliki ISSN/ISBN 
Publikasi/Laporan 3 2 66,67 

SS.2. 

Meningkatnya hubungan 

dengan pengguna data (user 
enggagement) 

Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 

menerima publikasi BPS  
Instansi 40 31 77,50 

    
Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial yang 
metadatanya terdapat pada SiRusa  

Aktivitas 2 2 100 

Subdirektorat Lingkungan Hidup 

SS.1. 
Tersedianya data  statistik 
ketahanan sosial yang 

berkualitas. 

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Lingungan 
Hidup 

Publikasi/Laporan 4 4 100 

 
Jumlah usulan RKA aktivitas Statistik Lingkungan 

Hidup 
RKA 4 4 100 

  
Jumlah publikasi/laporan Statistik Lingkungan 
Hidup yang terbit tepat waktu 

Publikasi/Laporan 4 4 100 

  
  

Jumlah publikasi/laporan Statistik Lingkungan 

Hidup yang memiliki ISSN/ISBN 
Publikasi/Laporan 3 3 100 
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No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
Kinerja (%) 

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

 
 

Jumlah Kuesioner yang disusun/disempurnakan Kuesioner 3 3 100 

    

SS.2. 

Meningkatnya Kualitas 

hubungan dengan sumber 
data (respondent 

enggagement). 

Persentase pemasukan dokumen (response rate) 

survei dengan pendekatan rumah tangga  
 

persen 0 0 0 

Persentase pemasukan dokumen (response rate) 
survei dengan pendekatan non rumah tangga non 
usaha 

persen 34 34 100 

SS.3. 
Meningkatnya hubungan 
dengan pengguna data (user 

enggagement) 

Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 

menerima publikasi BPS  
Instansi 18 11 61,11 

    
Jumlah aktivitas Statistik Ketahanan Sosial yang 
metadatanya terdapat pada SiRusa  

Aktivitas 3 3 100 

Subdirektorat Politik dan Keamanan 

SS.1. 
Tersedianya data  statistik 
ketahanan sosial yang 

berkualitas.  

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Politik dan 
Keamanan 

aktivitas 3 3 100 

   
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Politik dan 
Keamanan yang terbit tepat waktu 

Publikasi/Laporan 3 3 100 

    
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Politik dan 
Keamanan yang memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/Laporan 3 3 100 

    
Jumlah release data Statistik Politik dan 
Keamanan yang tepat waktu 

Aktivitas 3 3 100 

SS.2. 

Meningkatnya Kualitas 

hubungan dengan sumber 
data (respondent 

enggagement). 
 

Persentase pemasukan dokumen (data)/response 

rate dengan pendekatan rumah tangga 
persen 98 99,52 101,55 
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No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
Kinerja (%) 

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

SS.3. 
Meningkatnya hubungan 
dengan pengguna data (user 

enggagement) 

Jumlah aktivitas Statistik Statistik Politik dan 

Keamanan yang metadatanya ada di SiRusa 
Aktivitas 4 4 100 

    
Jumlah Instansi Pemerintah dan Swasta yang 

memerima publikasi BPS 
Instansi 27 27 100 

Subdirektorat Kerawanan Sosial 

SS.1. 
Tersedianya data  statistik 
ketahanan sosial yang 

berkualitas. 

Persentase pengolahan hasil pendataan,survey, 

kompilasi, dan lainnya yang tepat waktu 
persen 0 0 0 

 
 

Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan 
nilai akurasi 

Aktivitas 2 3 120 

  
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kerawanan 

Sosial  yang terbit tepat waktu 
Publikasi 3 3 100 

    
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kerawanan 

Sosial yang memiliki ISSN/ISBN 
Publikasi 2 2 100 

    
Jumlah Release data Statistik Kerawanan Sosial 
yang tepat waktu 

Aktivitas 2 2 100 

  

Metode Pengukuran data kemiskinan yang 

disempurnakan 
*penghematan 

Metode 0 0 0 

SS.2. 

Meningkatnya Kualitas 

hubungan dengan sumber 
data (respondent 

enggagement). 

Persentase terbangunnya metode kemiskinan 

yang mutakhir 
*penghematan 

Persen 0 0 0 

SS.3. 

Meningkatnya hubungan 

dengan pengguna data (user 
enggagement) 

Jumlah aktivitas Statistik Kerawanan Sosial yang 
metadatanya terdapat pada SiRusa 

Aktivitas 2 2 100 

    
Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang 

menerima publikasi BPS 
Instansi 13 13 100 
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LAMPIRAN 6 

 
 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2019 
 

 

No. Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah 

S3 S2 S1/DIV DIII SLTA SLTP SD 

1. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 0 1 0 0 0 0 0 1 

2. Subdit Statistik Ketahanan Wilayah 0 6 7 0 0 0 0 13 

3. Subdit Statistik Lingkungan Hidup 0 5 7 0 1 0 0 13 

4. Subdit Statistik Politik dan Keamanan 0 6 6 0 2 0 0 14 

5. Subdit Statistik Kerawanan Sosial 0 7 9 0 0 0 0 16 

Jumlah 0 25 29 0 3 0 0 57 
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 LAMPIRAN   7  

 

KEGIATAN DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL TAHUN 2019 
 

No Kegiatan  
Pelaksanaan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des 

1.  
Penyusunan Peta Tematik Lokasi Pemusatan Kegiatan dan Sarana Sosial 
Ekonomi di Indonesia 2018 

                        

2.  Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2019              

3.  Penyusunan  Indikator Kualitas Keluarga             

4.  Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)2019                         

5.  Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB) 2019                         

6.  Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) 2019                        

7.  Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup 2019             

8.  Pilot Training Course on Disaster Related Statistics in Asia and The Pasific             

9.  Statistik Politik 2019                         

10.  Statistik Kriminal 2019                         

11.  Release Indeks Perilaku Anti Korupsi 2019                         

12.  Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019             

13.  Indeks Demokrasi Indonesia 2019                         

14.  Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota tahun 2018                         

15.  Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota tahun 2019             

16.  Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia tahun 2019                         

17.  Release Kemiskinan dan Ketimpangan 2019                         
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 LAMPIRAN   8 

 

 
JUDUL PUBLIKASI DAN MAILING LIST PUBLIKASI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL TAHUN 2019 

 

NO JUDUL PUBLIKASI INSTANSI BPS INSTANSI 

DALAM 
NEGERI 

INSTANSI 

LUAR NEGERI 

PERGURUAN 

TINGGI 

PERPUS 

NASIONAL/ 
DAERAH 

JUMLAH 

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

1.  

Publikasi Peta Tematik Lokasi Pemusatan 
Kegiatan dan Sarana Sosial Ekonomi di 
Indonesia 2018 

31 0 0 0 0 31 

2.  Publikasi Statistik Infrastruktur 22 21 5 2 4 53 

3.  Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 19 3 0 0 0 22 

4.  Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2019 18 4 0 0 1 23 

5.  

Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2019 
(Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan 
Hidup Perkotaan) 

19 8 0 3 1 31 

6.  
Laporan Pengembangan Indikator Lingkungan 
Hidup 2019 

56 0 0 0 0 56 

7.  Statistik Politik 2019 73 14 0 9 4 100 

8.  Statistik Kriminal 2019 73 14 0 9 4 100 

9.  Release Indeks Perilaku Anti Korupsi 2019 73 14 0 9 4 100 

10.  
Data dan Informasi Kemiskinan 
Kabupaten/kota tahun 2019 

64 12 0 0 1 77 

11.  
Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro 
Indonesia tahun 2019 

64 12 0 0 1 77 
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 LAMPIRAN   9 

 

DAFTAR INSTANSI YANG MENERIMA PUBLIKASI DIREKTORAT STATISTIK 

KETAHANAN SOSIAL TAHUN 2019 
 

 Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah 

1.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

2.  Kementerian PPN/BAPPENAS 

3.  Kementerian Dalam Negeri 

4.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

5.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

6.  Kementerian Kelautan dan Perikanan 

7.  Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

8.  Kementerian Kesehatan 

9.  Kementerian Sosial RI 

10.   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

11.   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

12.   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

13.   Kementerian Pertanian 

14.   Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

15.   Kementerian Perhubungan 

16.   Kementerian ESDM 

17.   Kementerian Riset dan Teknologi 

18.   TNP2K 

19.   Badan Informasi Geospasial 

20.   Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

21.   Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

22.   UNICEF Indonesia 

23.   UNFPA Indonesia 

24.   WHO Indonesia 

25.   UNDP Indonesia 

26.   World Bank 

27.   Pusat Jasa Kearsipan – ANRI 

28.   Perpustakaan Nasional 

29.   Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI 

30.   Perpustakaan UI 

31.   Perpustakaan IPB 
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 Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

32.   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi 

33.   Badan Informasi Geospasial up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi 

34.   Kementerian Kelautan dan Perikanan up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi 

35.   Badan Nasional Penanggulangan Bencana up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi 

36.   Kementerian ESDM up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi 

37.   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, up. Direktorat Lingkungan Hidup 

38.   
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, up. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan 

39.   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian up. Kepala Bagian Pusat Data dan Informasi  

40.   Perpustakaan Nasional 

41.   Perpustakaan PDII – LIPI Widya Graha LIPI 

42.   Perpustakaan Universitas Indonesia 

43.   Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

44.   Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, Bogor 

 Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan  

45.   Kementrian Dalam Negeri  

46.   Kementrian Luar Negeri 

47.   Mabes Polri, up Pusat Informasi Kriminal Nasional 

48.   Mabes Polri, up Biro Pengendalian Operasi 

49.   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, up. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan 

50.   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, up. Direktur Hukum dan Regulasi  

51.   Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

52.   Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 

53.   Perpustakaan Nasional 

54.   Perpustakaan LIPI 

55.   Perpustakaan Universitas Indonesia 

56.   Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya 

57.   Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar 

58.   Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  

59.   Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Bandung 

60.   Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, Bandung 
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61.   Perpustakaan Universitas Diponegoro, Semarang 

62.   Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, Bogor 

63.   Komisi Pemilihan Umum 

64.   Badan Pengawas Pemilu 

65.   Dewan Pers Nasional 

66.   Komisi Pemberantasan Korupsi 

 Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial 

67.   Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas 

68.   Pusdatin, Kementerian Sosial 

69.   Sekretariat TNP2K 

70.   Kantor Menko PMK 

71.   Kantor Menko Perekonomian 

72.   Perpustakaan Nasional 

73.   Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

74.   Kemenko Info (pusdatin) 

75.   Kementerian Keuangan 

76.   Pusdatin Kementerian Pertanian 

77.   UKP2K (Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan) 

78.   Kantor Staf Presiden 

79.   Sekretaris Jenderal DPR 



 

 

   


