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Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief 
edisi Agustus menyajikan  empat artikel serta 
sebuah laporan kegiatan. Artikel pertama tentang 
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan sensus 
penduduk ditulis oleh D.S. Priyarsono. Artikel kedua 
tentang beberapa catatan mengenai tahun dasar 
untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ditulis oleh 
Slamet Sutomo. Selanjutnya artikel ketiga tentang 
implementasi data sharing di sektor keuangan oleh 
Yati Kuniati. Sedangkan artikel keempat tentang kajian 
kerangka sampel area dalam mengestimasi luas panen 
sawah ditulis oleh U.S. Pasaribu, dkk. Selain keempat 
artikel tersebut, dilaporkan juga kegiatan lokakarya 
FMS dengan tema Menuju Satu Data Kependudukan.

Pada artikel pertama, disampaikan bahwa cyber 
risk perlu memperoleh perhatian khusus, karena 
bagi Australia maupun Indonesia penyelenggaraan 
sensus penduduk dengan menggunakan internet 
merupakan pengalaman baru. Oleh karena itu, 
pengelolaan risiko merupakan suatu keniscayaan 
untuk diterapkan dalam proyek SP2020. Dengan 
demikian diperlukan pendidikan tentang cyber 
security, penyusunan rancangan prosedur (protocol) 
penanganan situasi krisis, pelajaran risk assessment 
secara akurat, melakukan komunikasi dan koordinasi 
(baik internal maupun eksternal) dan menjalin pola 
hubungan kemitraan dengan para penyedia jasa. 
Jika sudah terdapat keyakinan yang cukup untuk 
penyelenggaraan manajemen risiko dalam rangka 
SP2020, maka BPS dapat melangkahkan kaki secara 
lebih mantap.

Artikel kedua memberikan penjelasan tentang 
tahun dasar untuk menghitung pertumbuhan 
ekonomi. Dalam pemaparan disebutkan bahwa 
tahun dasar merupakan tahun yang menjadi dasar 
untuk menghitung PDB atas dasar harga konstan. 
Tahun dasar ditentukan berdasarkan beberapa 
pertimbangan mengenai kondisi perekonomian suatu 
negara. Indonesia telah mengganti tahun dasar dari 
tahun 2000 menjadi tahun 2010, dengan tujuan untuk 
memberikan gambaran yang lebih representatif 
mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Penggunaan tahun dasar memberikan beberapa 
kemudahan dalam menghitung laju pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan 
dalam penerapannya.

Artikel berikutnya  mengulas implementasi data 
sharing di sektor keuangan, membahas bagaimana 

perkembangan sharing data pada lembaga-
lembaga keuangan di berbagai negara. Dengan 
adanya perkembangan pada bidang bisnis di 
sektor keuangan dan kemajuan bidang teknologi, 
meningkatkan kebutuhan akan akses terhadap 
data granular. Dengan meningkatnya kebutuhan 
akan akses terhadap data-data granular, para 
pelaku industri keuangan mendorong untuk 
dilakukannya koordinasi data sharing diantara 
otoritas keuangan di berbagai negara.

Pada artikel terakhir tentang  metode 
Kerangka Sampel Area (KSA). Metode KSA 
digunakan dalam pertanian, khususnya dalam 
mengestimasi luas panen sawah. KSA efektif dalam 
menurunkan banyak sampel yang digunakan, 
tetapi hasil estimasi yang diperoleh masih 
belum stabil antarwaktu maupun antarlokasi. 
Tulisan ini memaparkan kembali metode KSA 
dan memberikan alternatif pendekatan dalam 
memanfaatkan data yang diperoleh melalui 
KSA. Pendekatan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan simulasi atas proporsi luas 
tanam pada fase tertentu yang dibangkitkan 
mengikuti distribusi normal. Untuk wilayah Jawa, 
pendekatan simulasi berlaku cukup baik, tetapi 
untuk daerah di luar Pulau Jawa, perlu dilakukan 
pengkajian parameter maupun distribusi yang 
lebih lanjut.

Selanjutnya disampaikan laporan kegiatan 
Lokakarya FMS yang bertajuk “Menuju Satu 
Data Kependudukan” di Badung, Bali yang 
diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2019. 
Dalam lokakarya ini, dibahas permasalahan 
perbedaan data jumlah penduduk yang dimiliki 
oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Badan Pusat 
Statistik (BPS) yang mengakibatkan munculnya 
berbagai permasalahan di banyak bidang. 
Menyadari pentingnya satu data kependudukan 
untuk pertumbuhan dan pembangunan negara, 
maka Forum Masyarakat Statistik (FMS), bekerja 
sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan 
Perencanaan Pengembangan Nasional (Bappenas) 
dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) , bersama-sama 
melakukan pembahasan mengenai permasalahan 
tersebut secara sistematis dalam suatu lokakarya 
nasional.
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PENGELOLAAN RISIKO DALAM 
PENYELENGGARAAN SENSUS PENDUDUK: 
PELAJARAN DARI AUSTRALIA DALAM 
MENANGANI CYBER RISKS
Oleh D.S. Priyarsono1

“Cyber risk perlu 
memperoleh 

perhatian 
khusus, karena 

penyelenggaraan
sensus penduduk 

dengan 
menggunakan 

internet sebagai 
sarana pengiriman 

data merupakan
pengalaman baru. 

Oleh karena itu, 
pengelolaan

risiko merupakan 
suatu keniscayaan 

untuk diterapkan 
dalam proyek 

SP2020”

1  Teguh Dartanto adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

Pada hari Selasa, 9 Agustus 2016, Australian Bureau of Statistics (ABS) 
menyelenggarakan sensus penduduk (nama resminya: 2016 Australian Census 
of Population and Housing, atau sering disingkat menjadi 2016 eCensus). 

Sensus ini memanfaatkan formulir digital yang harus dikirimkan oleh responden ke 
komputer (server) ABS melalui internet. Pada hari itu pukul 20:09 waktu setempat 
layanan penerimaan data dari reponden tersebut terpaksa harus ditutup karena ada 
kekhawatiran terjadinya kebocoran data. 

Pada waktu itu ditemukan indikasi adanya aliran data keluar dari sistem. 
Gangguan tersebut dipicu oleh adanya beberapa kali serangan yang disebut 
distributed denial of service (DDoS). Serangan tersebut secara teoretis seharusnya 
dapat ditangkal, namun IBM yang disewa oleh ABS sebagai penyedia jasa teknologi 
untuk penyelenggaraan 2016 eCensus tidak berhasil menangani serangan itu.

Sistem baru bisa dibuka kembali untuk menerima kiriman data dari reponden 
pada hari Kamis, 11 Agustus 2016 pukul 14:29 waktu setempat. Dengan kata lain, 
sistem layanan penerimaan data dari responden tidak dapat berfungsi selama satu 
hari 18 jam 44 menit. Tak urung, peristiwa ini memicu berbagai spekulasi dan berisiko 
menghancurkan kepercayaan publik terhadap keandalan penyelenggaraan 2016 
eCensus pada khususnya dan reputasi ABS pada umumnya.

Tulisan ini menyajikan rangkuman pendapat dan rekomendasi dari berbagai 
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 2016 eCensus sebagai bahan pelajaran 
bagi persiapan Sensus Penduduk yang akan diselenggarakan oleh BPS pada tahun 
2020. Sumber utama tulisan ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Office of the 
Cyber Security Special Adviser, Canberra, Australia (MacGibbon, 2016) dan makalah 
yang dipresentasikan dalam Conference of European Statisticians di Gdansk, Polandia 
(Palmer & Stathis, 2019).

Tentu disadari bahwa cyber risk bukanlah satu-satunya risiko dalam 
penyelenggaraan sebuah sensus penduduk (dalam kasus Australia, risiko kebocoran 
data pribadi dinilai sangat penting). Namun cyber risk perlu memperoleh perhatian 
khusus, karena bagi Australia maupun Indonesia penyelenggaraan sensus penduduk 
dengan menggunakan internet sebagai sarana pengiriman data dari responden ke 
pusat komando (ABS atau BPS) merupakan pengalaman baru.

Jumlah penduduk Australia pada saat penyelenggaraan 2016 eCensus ada 
sekitar 24 juta orang. Data dari populasi itu sekitar 68 persennya (16 juta responden) 
direkam dalam 2016 eCensus dengan cara pengiriman oleh responden melalui 
internet. Untuk penyelenggaraan 2016 eCensus itu dianggarkan dana Aus$471 juta 
(sumber lain menyebut Aust$500 juta) atau sekitar Rp4,5 triliun. Dari dana sebesar 
itu sekitar Aust$9,6 juta atau Rp91,2 miliar digunakan untuk membayar IBM sebagai 
penyedia jasa layanan teknologi digital untuk keperluan 2016 eCensus.
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Tabel 1. Perbandingan antara 2016 eCensus dan SP2020
Australia (2016 eCensus) Indonesia (SP2020)

(1) (2) (3)

Jumlah responden total 24 juta orang 270 juta orang
Pendataan dengan internet 16 juta responden 62 juta responden
Luas daratan 7,6 juta km persegi 1,9 juta km persegi
Banyaknya pulau 8222 16056
Anggaran total Rp4,5 triliun Rp4,0 triliun
Anggaran per responden Rp1.860.000,00 Rp14.810,00
*Angka perkiraan, diolah dari berbagai sumber.

Sementara itu, penduduk Indonesia pada 
Sensus Penduduk 2020 nanti ada sekitar 270 juta 
orang. Ditargetkan bahwa data sekitar 23 persen 
dari populasi itu (62 juta responden) direkam 
dan dikirimkan ke BPS dengan teknologi digital 
berbasis telepon genggam. Adapun anggaran yang 
disediakan untuk SP2020 adalah sekitar Rp4 triliun, 
dengan 83 persen di antaranya digunakan untuk 
membayar upah dan pelatihan petugas lapangan. 
Dengan demikian, dapat diperbandingkan bahwa 
biaya sensus penduduk di Australia adalah sekitar 
Rp1,86 juta per responden, sedangkan biaya untuk 
SP2020 adalah sekitar Rp14,81 ribu per responden. 
Dengan kata lain, perbandingannya kurang 
lebih adalah Australia : Indonesia = 125:1. Tidak 
perlu dibahas lebih lanjut soal tingkat kesulitan 
penyelenggaraan sensus di negara dengan lebih 
dari 16 ribu pulau dibandingkan dengan tingkat 
kesulitan di negara tetangga itu. Dengan asumsi-
asumsi tentang ketersediaan anggaran dan tingkat 
kesulitan tersebut, sekurang-kurangnya dapat 
diantisipasi bahwa dalam beberapa aspek SP2020 
di Indonesia tidak akan lebih ringan daripada 2016 
eCensus di Australia. Oleh karena itu pengelolaan 
risiko merupakan suatu keniscayaan untuk 
diterapkan dalam proyek yang sebesar dan serumit 
SP2020.

Dalam cukup banyak kasus kesadaran akan 
perlunya pengelolaan risiko datang terlambat. 
Artinya, setelah terjadi masalah, krisis, atau bencana, 
barulah penyelenggara proyek, atau pemimpin 
organisasi secara umum, menyadari perlunya 
manajemen risiko. Beberapa pakar dan praktisi 
manajemen risiko berpendapat bahwa kepekaan 
pejabat publik (pemerintahan) terhadap perlunya 
manajemen risiko umumnya lebih rendah daripada 
kepekaan para pemimpin korporasi. Hal ini tidak 
terlalu mengherankan, karena lazimnya golongan 

yang pertama itu bekerja berlandaskan regulasi 
(perundang-undangan, peraturan pemerintahan, 
instruksi atasan) sedangkan golongan yang 
kedua lebih banyak didorong oleh ukuran-ukuran 
kinerja yang langsung terkait dengan eksistensi 
organisasinya (laba, reputasi, keberlanjutan usaha). 
Oleh karena itu, lebih-lebih untuk organisasi 
pemerintahan, langkah mendasar yang pertama 
harus diupayakan adalah pengembangan budaya 
risiko yang dimulai dari level pucuk pimpinan. 

Kesadaran pucuk pimpinan akan pentingnya 
manajemen risiko merupakan prasyarat bagi 
penyelenggaraan manajemen risiko dalam sebuah 
organisasi. Kesadaran ini kemudian harus berlanjut 
menjadi komitmen untuk menyelenggarakan 
manajemen risiko. Komitmen itu harus mewujud 
pada upaya penyediaan infrastruktur manajemen 
risiko, yakni perangkat organisasi (struktur dan 
pengaturan fungsi unit-unit dalam organisasi), 
sumber daya manusia yang memadai (menguasai 
metode-metode untuk proses pengelolaan risiko), 
perangkat instrumen, serta anggaran yang cukup 
memadai. Untuk itu semua, diperlukan upaya 
pendidikan bagi pucuk pimpinan.

Pendidikan tentang cyber security sekurang-
kurangnya pada level elementer juga perlu 
diselenggarakan bagi para eksekutif pengambil 
keputusan organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya 
pemerintah untuk mentransformasi birokrasi 
menjadi berbasiskan e-Government. 

Apabila kesadaran akan pentingnya 
membangun budaya risiko serta pemahaman 
tentang cyber security di semua lini sudah cukup 
memadai, maka perlu segera disusun rancangan 
prosedur (protocol) penanganan situasi krisis. 
Dalam peristiwa cyber attack terhadap 2016 
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eCensus di Australia, tampaknya penanganan krisis 
terlampau lambat sehingga membuka peluang 
terjadinya spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat 
yang berisiko mengancam reputasi 2016 eCensus 
pada khususnya serta ABS pada umumnya.

Pengalaman di ABS itu juga memberikan 
pelajaran tentang perlunya melakukan risk 
assessment secara akurat. Tampaknya telah 
terjadi peremehan (underestimate) terhadap 
dampak risiko serangan DDoS. Kejadian ini tidak 
boleh berulang dalam penyelenggaraan SP2020. 
Setiap risiko harus dapat teridentifikasi (well 
identified), terases (well assessed), dan terevaluasi 
(well evaluated) sehingga dapat dirumuskan 
langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan serta 
skenario-skenario contingency planning untuk 
diterapkan mana kala terjadi situasi krisis. Ini 
semua diupayakan melalui proses komunikasi dan 
konsultasi di antara para pemangku kepentingan 
yang terkait dengan penyelenggaraan SP2020. 
Panduan tentang manajemen risiko sesungguhnya 
sudah dibakukan oleh Badan Standardisasi Nasional 
dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) 
ISO 31000 Manajemen Risiko yang telah teruji 
keandalannya dalam berbagai organisasi bahkan di 
level internasional pada berbagai sektor.

Pelajaran lain adalah soal komunikasi dan 
koordinasi. Sesungguhnya ini dapat dianggap 
sebagai bagian dari crisis planning. Yang perlu 
diperhatikan bukan hanya strategi komunikasi dan 
koordinasi di dalam BPS secara internal, melainkan 
juga strategi komunikasi dan koordinasi dengan 
pihak-pihak eksternal termasuk dengan publik. 
ABS terkesan tertatih-tatih dalam perancangan 
maupun penerapan strategi komunikasi massa 
pasca kejadian cyber attacks terhadap 2016 
eCensus. Sebagai contoh, ada penilaian bahwa 
ABS kurang memperhatikan percakapan di media 
sosial sebagai salah satu key risk indicator. Padahal 
ABS mempunyai rumus yang bagus mengenai 
kepercayaan publik, yakni PUBLIC TRUST = (EASY 
+ INCLUSIVE + RESPONSIVE) / NEGATIVE PUBLIC 
VIEWS. Implikasinya, untuk memastikan adanya 
public trust (kepercayaan publik), perlu diciptakan 
pandangan publik yang positif, dan oleh karena 
itu pemantauan atas pandangan publik (antara 
lain melalui media sosial) perlu dilakukan secara 
berkelanjutan. Seiring dengan itu, survei harus 
dibuat sedemikian rupa sehingga mudah, inklusif, 
dan responsif. Palmer dan Stathis (2019) melaporkan 
upaya-upaya ABS untuk memperbaiki berbagai 

sistem pasca penyelenggaraan 2016 eCensus.

Poin terakhir terkait dengan pola hubungan 
kemitraan dengan para penyedia jasa. ABS terlanjur 
sangat percaya pada IBM, karena memang 
reputasinya bagus serta adanya pengalaman 
memuaskan dalam kerja sama yang bersejarah 
cukup panjang di antara kedua lembaga itu. 
Namun ternyata kepercayaan itu membuat ABS 
lengah dalam menerapkan tata kelola yang baik 
(good governance). Salah satu prinsip dalam good 
governance adalah independensi. Ternyata prinsip 
itu tidak diterapkan dalam verifikasi keandalan 
sistem cyber security; ABS abai dan tidak melibatkan 
pihak independen dalam uji keandalan sistem 
keamanan itu. Akibat kelengahan ini, seperti kita 
ketahui, ternyata fatal. Kerja sama dengan mitra 
ternyata juga menciptakan risiko ketergantungan 
yang berlebihan, khususnya kemitraan yang terkait 
dengan penggunaan instrumen (software maupun 
hardware) berteknologi tinggi. Secara khusus 
perlu dipastikan bahwa tata kelola proyek (project 
governance) dapat terselenggara secara konsisten.

Apabila sudah ada keyakinan yang cukup 
memadai tentang penyelenggaraan manajemen 
risiko dalam rangka SP2020, maka BPS dapat 
melangkahkan kaki secara lebih mantap dalam 
proyek nasional yang amat penting itu. Manajemen 
risiko bukanlah obat segala penyakit. Namun 
sebuah organisasi tanpa manajemen risiko bagaikan 
sebuah mobil yang tengah berjalan di malam hari 
yang gelap tanpa diperlengkapi dengan lampu 
sorot. Sopir dan para penumpangnya was-was di 
sepanjang perjalanan.
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BEBERAPA CATATAN MENGENAI 
TAHUN DASAR UNTUK MENGHITUNG 
PERTUMBUHAN EKONOMI
Oleh Slamet Sutomo1

“Penggunaan 
tahun

dasar (base year)
memberikan 

beberapa
kemudahan dalam

menghitung laju
pertumbuhan 

ekonomi
(economic growth),

tetapi memiliki 
beberapa

kelemahan”

1  Slamet Sutomo adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

Pendahuluan

Menurut System of National Accounts (SNA), laju pertumbuhan ekonomi (rate 
of economic growth) suatu negara dapat dihitung dengan membandingkan 
perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (at 

constant prices) negara bersangkutan pada suatu tahun dengan tahun yang lain. 
Penghitungan PDB atas dasar harga konstan menggunakan suatu tahun dasar (base 
year) tertentu. 

Penentuan Tahun Dasar

Tahun dasar (base year) merupakan tahun yang menjadi dasar untuk menghitung 
PDB atas dasar harga konstan (at constant prices). Tahun dasar ditentukan berdasarkan 
beberapa pertimbangan mengenai kondisi perekonomian suatu negara. Untuk kasus 
Indonesia, tahun dasar sudah diganti dari tahun 2000 (tahun dasar sebelumnya) 
menjadi tahun 2010 (tahun dasar baru), dengan tujuan untuk memberikan gambaran 
yang lebih representatif mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pada tahun-tahun sebelum tahun 2010, Indonesia menggunakan tahun 2000 
sebagai tahun dasar untuk menghitung PDB Indonesia atas dasar harga konstan (at 
constant prices). Selama sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2000 sampai dengan 
tahun 2010, telah banyak terjadi perubahan terhadap perekonomian nasional, baik 
sebagai dampak dari perubahan perekonomian global (internasional) atau sebagai 
dampak dari perekonomian nasional sendiri. Misalnya, krisis finansial yang melanda 
Indonesia pada tahun 2008 memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia pada 
tahun-tahun selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan nilai tukar rupiah 
terhadap dolar US yang cenderung melemah, sehingga memengaruhi berbagai 
kegiatan ekonomi Indonesia lainnya, seperti ekspor dan impor. Perubahan iklim di 
Indonesia memengaruhi panen raya padi. Masuknya teknologi tinggi dari luar negeri 
ke dalam negeri seperti sistem operasi komputer yang canggih dan masuknya telepon 
genggam (mobile phone) ke Indonesia memengaruhi sistem operasional bisnis di 
Indonesia. Penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA) dan perubahan 
sistem pencatatan perdagangan internasional serta meluasnya jasa layanan pasar 
modal merupakan beberapa contoh lain dari perubahan perekonomian global yang 
memengaruhi perekonomian Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai kejadian, baik yang terjadi di dalam 
negeri atau di dunia internasional, yang memberikan dampak terhadap struktur 
ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai suatu lembaga pemerintah 
yang berwenang dalam hal penyusunan dan rilis data PDB Indonesia, telah melakukan 
perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi suatu tahun dasar yang lebih relevan, 
yaitu tahun 2010. Pemilihan tahun 2010 sebagai tahun dasar yang baru untuk PDB 
Indonesia diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai 
pertumbuhan perekonomian Indonesia dibandingkan penggunaan tahun 2000 
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sebagai tahun dasar (lama) pada masa-masa yang 
akan datang. Oleh karena itu, data PDB Indonesia 
atas dasar harga konstan sejak tahun 2010 dan 
selanjutnya menggunakan tahun 2010 sebagai 
tahun dasar.

Mengapa Menggunakan Harga Konstan untuk 
Mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa PDB atas dasar harga konstan digunakan 
untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi 
(economic growth) suatu negara; yaitu dengan 
membandingkan PDB pada suatu tahun dengan 
tahun yang lain. Terminologi laju pertumbuhan 
ekonomi memberikan arti bahwa yang diukur 
pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 
kenaikan volume produk (barang dan jasa atau 
goods and services) yang dihasilkan di suatu negara, 
dengan tidak menyertakan kenaikan harga. 

Misalkan suatu produk A meningkat secara 
kuantitas (q) dari 100 satuan pada tahun ke-t 
menjadi 200 satuan pada tahun ke (t+1), dan 
harganya (p) juga meningkat dari Rp10,00 pada 
tahun ke-t menjadi Rp15,00 pada tahun ke (t+1). 
Jika penghitungan laju pertumbuhan dilakukan 
dengan memasukkan kenaikan harga produk, 
maka pertumbuhan produk A tersebut dari tahun 
ke-t ke tahun ke (t+1) adalah sama dengan 200% 
(kenaikan dari Rp1000,00 menjadi Rp3000,00). 
Sedangkan sebenarnya kenaikan produk A tersebut 
jika dihitung dari volumenya adalah kenaikan dari 
100 satuan (pada tahun ke-t) menjadi 200 satuan 
(pada tahun ke (t+1)), atau kenaikan sebesar 100% 
(lihat tabel 1 berikut).

Tabel 1. Contoh Pertama Penghitun-
gan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Q P V
(1) (2) (3) (4)
(t) 100 Satuan Rp10,00 Rp1000,00

(t+1) 200 Satuan Rp15,00 Rp3000,00

Artinya, kenaikan harga dari Rp10,00 pada 
tahun ke-t menjadi Rp15,00 pada tahun ke (t+1) 
perlu dieliminasi untuk menghitung pertumbuhan, 
dan oleh karena itu perlu menggunakan tahun 
dasar sebagai dasar perhitungan. Dengan demikian, 
harga tahun dasar (Rp10,00 per unit barang) 
perlu digunakan dan dikalikan dengan masing-
masing kuantitas yang dihasilkan pada masing-

masing tahun, yaitu 100 satuan pada tahun ke-t 
dan 200 satuan pada tahun ke (t+1), sehingga 
menghasilkan volume Rp1000,00 pada tahun ke-t 
dan Rp2000,00 pada tahun ke (t+1), sehingga 
secara riil menggambarkan laju pertumbuhan 
ekonomi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
penggunaan harga konstan (tahun dasar) menjadi 
beralasan untuk menghitung laju pertumbuhan.

Pada kasus lain, penggunaan tahun dasar 
untuk menghitung pertumbuhan menjadi lebih 
beralasan dengan contoh berikut. Misalkan pada 
kasus barang-barang elektronik seperti laptop 
(komputer) yang harganya cenderung turun 
dari suatu tahun ke tahun yang lain sebagai 
akibat misalnya kecanggihan teknologi, sehingga 
perubahan yang terjadi adalah produk laptop 
(komputer) yang meningkat atau tumbuh secara 
kuantitas (q) dari 100 satuan pada tahun ke-t 
menjadi 200 satuan pada tahun ke (t+1), tetapi 
harganya (p) turun dari Rp10,00 pada tahun ke-t 
menjadi Rp4,00 pada tahun ke (t+1). Sehingga 
secara volume, atau v=p*q, produk komputer pada 
tahun ke-t berjumlah Rp1000,00 (100xRp10,00) 
dan pada tahun ke (t+1) berjumlah Rp800,00 
(200xRp4,00). Lihat tabel 2 berikut:

Tabel 2. Contoh Kedua Penghitungan 
Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Q P V
(1) (2) (3) (4)
(t) 100 satuan Rp10,00 Rp1000,00

(t+1) 200 satuan Rp4,00 Rp800,00

Dari tabel 2 di atas dapat ditunjukkan bahwa 
seakan-akan produk laptop (komputer) mengalami 
laju pertumbuhan yang negatif (turun), yaitu turun 
dari Rp1000,00 pada tahun ke-t menjadi Rp800,00 
pada tahun ke (t+1), padahal sebenarnya produk 
komputer mengalami kenaikan atau tumbuh 
positif dari 100 satuan pada tahun ke-t menjadi 
200 satuan pada tahun ke (t+1). Keadaan yang 
‘seakan-akan turun’ itu disebabkan karena harga 
produk komputer yang turun pada tahun ke (t+1) 
dibandingkan dengan tahun ke-t, yaitu dari Rp10,00 
pada tahun ke-t menjadi Rp4,00 pada tahun ke (t+1). 
Jika penghitungan pertumbuhan menggunakan 
harga konstan (harga pada tahun dasar), maka 
produk komputer pada tahun ke-t berjumlah 
Rp1000,00 (100xRp10,00) dan pada tahun ke 
(t+1) berjumlah Rp2000,00 (100xRp10,00), dan 
gambaran ini menunjukkan realita yang sebenarnya, 
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yaitu adanya pertumbuhan pada produksi produk 
komputer (lihat tabel 3 berikut).

Tabel 3. Contoh Kedua Penghitungan 
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar 

Harga Konstan
Tahun Q P V

(1) (2) (3) (4)
(t) 100 satuan Rp10,00 Rp1000,00

(t+1) 200 satuan Rp10,00 Rp2000,00

Dengan demikian, menggunakan harga 
tahun dasar (tahun ke-t) atau harga konstan lebih 
representatif untuk menunjukkan bahwa produk 
laptop (komputer) mengalami laju pertumbuhan 
yang positif pada tahun ke (t+1) dibanding dengan 
tahun ke-t.

Indeks Laspeyeres, Indeks Paasche dan Indeks 
Fisher

Indeks yang biasa digunakan untuk 
mengukur perubahan pada kuantum adalah indeks 
Laspeyeres; sedangkan indeks yang biasa digunakan 
untuk mengukur perubahan pada harga adalah 
indeks Paasche (keduanya adalah ahli statistik yang 
hidup sekitar abad ke 19).

Indeks Laspeyeres adalah:

Lq =  ….. (1)

Indeks Laspeyeres menunjukkan perubahan 
kuantum yang berubah dari q0 pada tahun ke-0 dari 
qt pada tahun ke-t. 

Indeks Paasche adalah:

Pp =  ….. (2)

Indeks Paasche menunjukkan perubahan 
harga yang berubah dari p0 pada tahun ke-0 menjadi 
pt pada tahun ke-t.

Perkalian indeks Laspeyeres dan indeks 
Paasche (indeks Fisher) menghasilkan indeks 
volume sebagai berikut: 

LqPp=( )( ) =  ….. (3)

Atau

Lq =  …… (4)

Dengan menggunakan rumus (4), 
penghitungan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 
lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan, yaitu 
dengan menggunakan faktor ‘deflasi’ atau deflator 
pada suatu tahun tertentu; atau dengan kata lain 
dengan men-deflate harga berlaku dengan suatu 
indeks harganya (deflator-nya); atau dengan 
kata lain: lebih sederhana dan lebih mudah 
menggunakan harga konstan (constant prices) 
untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. 

Permasalahan dengan Harga Konstan

Misalkan terdapat seri data dari tahun ke-0 
sampai ke-t sebagai berikut:

( ), ( ), ............, () ….. (5)

Jika seri data tersebut dibagi dengan ∑p0q0, 
maka akan diperoleh:

∑p0q0, ∑p0q1, ........., ∑p0qt …… (6)

Seri data tersebut mencerminkan perubahan 
kuantum yang menggunakan harga konstan (tahun 
dasar q0). Rumus (6) memberikan keuntungan 
bahwa seri tersebut bersifat additive (dapat 
dijumlahkan). Akan tetapi, kelemahan penggunaan 
harga konstan tersebut adalah jika terjadi kasus 
pada suatu produk yang menghilang atau sudah 
tidak ada pada masanya, atau malah belum ada 
pada tahun dasar, sehingga rumus (6) tidak dapat 
dilakukan.

Juga, jika terjadi kasus harga suatu 
produk yang cenderung turun karena adanya 
kemajuan teknologi seperti pada kasus produk 
laptop (komputer) sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. 

Dengan melihat tabel 2, seakan-akan 
produksi laptop (komputer) turun dari Rp1000,00 
menjadi Rp800,00; padahal secara volume produksi 
laptop (komputer) meningkat, yaitu dari 100 satuan 
menjadi 200 satuan. Jika harga tahun dasar yang 
digunakan, yaitu Rp10,00, bukan Rp4,00 per unit, 
maka tabel 2 berubah menjadi tabel 3.
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Berdasarkan tabel 3 (yang baru), terlihat 
bahwa telah terjadi kenaikan produksi, yaitu dari 
Rp1000,00 menjadi Rp2000,00. 

Akan tetapi, pertanyaan lain yang muncul 
adalah: apakah kualifikasi komputer yang dihasilkan 
pada tahun ke-t+1 sama dengan kualifikasi 
pada tahun ke-t? Sehingga ini mengarahkan 
kepada penggunaan indeks kuantum yang lebih 
representatif untuk memberikan kesamaan 
kualifikasi dari produk yang dihasilkan.

Kesimpulan

Penggunaan tahun dasar (base year) 
memberikan beberapa kemudahan dalam 
menghitung laju pertumbuhan ekonomi (economic 
growth), tetapi memiliki beberapa kelemahan-
kelemahan. System of National Accounts (SNA) 2008 

merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan 
harga konstan (constant prices) dalam menghitung 
pertumbuhan ekonomi (economic growth), tetapi 
menggunakan harga berlaku (current prices) dengan 
mengaplikasikan metode chain-linking index. 
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IMPLEMENTASI DATA SHARING DI SEKTOR 
KEUANGAN
Oleh Yati Kurniati1

“Pemanfaatan 
kemajuan teknologi 
pada bidang bisnis 
di sektor keuangan 

telah merubah 
perilaku pelaku 

industri keuangan. 
Pertumbuhan 

berbagai 
instrumen 
keuangan 

membutuhkan
kemampuan 

otoritas keuangan 
yang baik untuk 

dapat memiliki 
akses terhadap 

data granular. 
Adanya kebutuhan 

akses terhadap 
datadata 

mendorong 
dilakukannya 

koordinasi dan 
kerja sama data 

sharing diantara 
otoritas keuangan 

di berbagai 
negara. Untuk 

kasus Indonesia, 
implementasi data 

sharing di sektor 
perbankan telah 
dimulai dengan 
adanya inisiatif 

bersama antara 
Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa 
Keuangan dan 

Lembaga Penjamin 
Simpanan untuk 

membangun 
sistem pelaporan 

bank terintegrasi.”

1  Yati Kurniati adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

Pendahuluan

Perkembangan bisnis di sektor keuangan yang sangat dinamis didukung dengan 
pemanfaatan kemajuan teknologi yang cepat telah mengubah perilaku pelaku 
industri keuangan. Pertumbuhan berbagai instrumen keuangan dan model bisnis 

baru yang berkembang cepat membutuhkan kemampuan otoritas keuangan baik 
bank sentral, maupun otoritas pengawas sektor keuangan untuk dapat memonitor, 
menganalisis, dan mengawasi aktivitas di sektor keuangan dengan baik sehingga 
mampu menangkap gejala ataupun potensi gangguan terhadap stabilitas sistem 
keuangan sejak dini.  

Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan otoritas di sektor keuangan seperti 
bank sentral dan otoritas pengawasan sektor keuangan untuk memiliki akses terhadap 
data-data granular dan informasi-informasi yang relevan dari individu pelaku industri 
keuangan, terutama perbankan secara cepat dan komprehensif. Data-data yang sama 
dari laporan aktivitas, transaksi dan posisi keuangan individu perbankan dimanfaatkan 
otoritas keuangan untuk kepentingan yang berbeda sesuai kewenangan masing-
masing otoritas. Pengawas mikroprudential memerlukan granular data perbankan 
antara lain untuk menilai risiko dan kesehatan individu bank, dan melakukan micro 
stress testing. Pengawas makroprudential memerlukan akses data granular antara 
lain untuk mengidentifikasikan dan menilai potensi risiko sistemik, melakukan macro 
stress testing dan menganalisis keterkaitan antar pelaku dalam industri perbankan, 
cross border, maupun antara nasabah dan industri keuangan (network analysis), 
termasuk untuk mengukur efektivitas kebijakan moneter. 

Adanya kebutuhan akses terhadap data-data dari sumber data yang sama 
mendorong dilakukannya koordinasi dan kerja sama data sharing di antara otoritas 
keuangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep data sharing perlu 
dipahami sebagai proses multi-discipline yang di dalamnya melibatkan aspek 
teknologi, aspek bisnis dan aspek hukum, yang mendasari kesepakatan kerja sama dan 
koordinasi sehingga proses data sharing dapat diimplementasikan. Memberikan akses 
juga perlu dimaknai secara luas, tidak hanya mencakup pengumpulan data, namun 
termasuk juga pengelolaan kualitas data hingga menjaga kerahasiaan data. Kerja 
sama data sharing antar otoritas keuangan di banyak negara umumnya mencakup 
kerja sama data sharing antara bank sentral dan otoritas pengawas keuangan dan/
atau melibatkan institusi penjamin simpanan. Dalam tulisan ini cakupan data sharing 
dibatasi pada data dari aktivitas perbankan.

Untuk kasus di Indonesia, implementasi data sharing di sektor perbankan 
telah dimulai dengan adanya inisiatif bersama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk membangun sistem pelaporan 
bank terintegrasi di mana perbankan hanya menyampaikan laporannya kepada satu 
otoritas dan dengan konsep data sharing, otoritas tersebut memberikan akses data 
kepada otoritas keuangan lainnya. Sistem pelaporan bank terintegrasi  meminimalkan 
beban bank dalam melaporkan aktivitasnya secara granular kepada otoritas di sektor 
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keuangan, dan di sisi lain, BI, OJK dan LPS dapat 
memperoleh data dan informasi yang komprehensif 
dan terjaga konsistensi dan kualitasnya untuk 
keperluan dalam pengambilan keputusan.

Kerja sama Data Sharing di Beberapa Negara

Dalam menghadapi tantangan 
perkembangan aktivitas di sektor keuangan yang 
sangat pesat, otoritas keuangan (bank sentral, 
lembaga pengawas perbankan) di banyak negara 
secara intensif melakukan kerja sama untuk 
perolehan data dan data sharing. Beberapa di 
antaranya melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan 
dan institusi pemerintah yang menangani statistik 
nasional seperti Badan Pusat Statistik di Indonesia. 
Berikut ini dua contoh konsep data sharing yang 
memiliki kerangka konseptual yang lengkap sebagai 
referensi.

Kanada

Kerja sama perolehan dan data sharing 
sektor keuangan di Kanada telah berjalan sejak 
tahun 1998, di antara tiga (3) Otoritas Keuangan 
yakni Bank of Canada (BoC), Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (OSFI), 
Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC).  

Aspek Kelembagaan (Institutional 
Arrangement)

kerja sama diatur dalam Nota Kesepahaman 
antara ketiga otoritas keuangan Kanada tersebut. 
Nota Kesepahaman tersebut antara lain mengatur 
layanan yang diberikan untuk mendukung sistem 
dan sharing biaya-biaya yang timbul dari kerja sama 
data sharing tersebut.

Untuk menjalankan kerja sama perolehan 
data dari industri keuangan tersebut, ketiga 
otoritas keuangan Kanada membentuk Financial 
Information Committee (FIC), yang memiliki mandat 
untuk: 

• memastikan kebutuhan informasi keuangan 
dari seluruh anggotanya dapat dipenuhi melalui 
mekanisme yang terkoordinasi dan efisien.

• mendukung pengumpulan dan pertukaran 
informasi antar otoritas dengan biaya seefektif 
mungkin. 

• menyepakati prinsip-prinsip yang menjadi acuan 
dalam proses implementasi perubahan ataupun 
penyelesaian perselisihan.

FIC bertemu setiap triwulan untuk berdiskusi 

dan merumuskan rencana aksi guna memenuhi 
mandatnya. Proses review dan penyesuaian 
terhadap laporan dilakukan setiap tahun dan 
dikomunikasikan kepada pelapor. Statistics Canada, 
dalam kasus-kasus tertentu yang relevan dapat 
berpartisipasi dalam aktivitas yang diinisiasi oleh 
FIC. 

Aspek Governance Data Sharing
Sejak tahun 1998, Bank of Canada (BoC) 

bekerja sama dengan OSFI dan CDIC membangun 
sistem yang mengumpulkan data, memvalidasi, 
mengelola dan laporan keuangan dari federally-
regulated deposit-taking institutions yang dinamai 
Tri-Agency Database System (TDS). Infrastruktur 
TDS  bertempat di Bank of Canada, namun dimiliki 
dan dioperasikan bersama oleh ketiga institusi 
tersebut. 

• Setiap data dan formulir laporan dibagi pakai 
kepada semua anggota FIC. Pada setiap formulir 
terdapat administrator yang bertanggung jawab 
memelihara template formulir dan kontak utama 
untuk pertanyaan yang diajukan oleh industri. 

• Untuk meminimalisir duplikasi dari data yang 
dikumpulkan dilakukan penyelarasan kebutuhan 
bisnis dan koordinasi dengan pelapor. 

• Pengajuan kebutuhan data oleh setiap anggota 
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu 
dari instansinya melalui struktur governance 
data di masing-masing instansi. Penambahan, 
perubahan atau pengurangan/penghilangan data 
yang sudah terdapat di formulir pelaporan harus 
memperoleh persetujuan seluruh anggota FIC.  

Infrastruktur Sistem
Sistem pengumpulan data berupa suatu 

aplikasi berbasis web yang memiliki kapasitas 
untuk mengumpulkan dan memvalidasi semua 
formulir kebutuhan statistik dan pengawasan 
kepatuhan pelaporan dari industri. Sistem 
mempunyai manajemen metadata dan kapabilitas 
validasi dengan kemampuan untuk menerima 
dan memproses data dengan volume besar 
sesuai dengan aturan validasi yang disyaratkan. 
Sistem digunakan sebagai alat pengumpulan  data 
sedangkan analisis data sebagian besar dilakukan di 
internal masing-masing instansi.

Sistem dikelola oleh Bank of Canada 
tapi diadministrasikan bersama oleh BoC dan 
OSFI sementara CDIC hanya sebagai penerima. 
Semua biaya terkait dengan pemeliharaan sistem 
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(dukungan bisnis dan IT) dibagi secara merata di 
antara ketiga otoritas sebagaimana diatur dalam 
Nota Kesepahaman antar ketiga otoritas keuangan 
tersebut. 

 Singapura

Konsep data sharing di Singapura berpegang 
pada Trusted Data Sharing Framework yang disusun 
oleh Personal Data Protection Commision Singapore 
(PDPC) bersama Infocomm Media Development 
Authority (IMDA).  Framework ini ditujukan sebagai 
acuan bagi organisasi atau institusi di Singapura 
dalam berbagi data dan menekankan hal-hal 
utama yang perlu dipertimbangkan organisasi 
dalam merencanakan pertukaran data. Motivasi 
untuk berbagi data untuk industri biasanya berasal 
dari kebutuhan bisnis, seperti penciptaan layanan 
baru, menurunkan biaya bisnis, deteksi penipuan, 
kepatuhan terhadap peraturan, dll. Singapura 
memiliki Personal Data Protection Act 2012 (PDPA), 
namun framework ini dibuat sebagai acuan untuk 
industri bukan untuk kepatuhan atas ketentuan 
PDPA tersebut.

Framework di Singapura terdiri atas 4 
(empat) bagian yaitu:

a. Strategi Data Sharing
• Strategi Data Sharing bertujuan untuk memahami 

data apa yang berguna untuk dibagi pakai, 
bagaimana menilai manfaat data tersebut dan 
memahami berbagai mekanisme yang dapat 
digunakan untuk berbagi pakai data. 

• Melakukan valuasi terhadap bagi pakai 
data dengan tahapan sebagai berikut: 1) 
menginventarisasi data yang dimiliki 2) melakukan 
asesmen potensi data sharing serta 3) menilai 
value data tersebut. 

• Meng-assess model data sharing yang 
dapat dilakukan (bilateral, multilateral atau 
desentralisasi), dan menilai risiko yang akan 
muncul dari berbagai data serta pengendalian 

terhadap potensi risiko tersebut. 
• Organisasi juga dapat mempertimbangkan 

menggunakan data service provider untuk 
memfasilitasi data sharing. 

b. Aspek Legal dan Ketentuan 
• Tujuan bagian ini adalah untuk 

memahami persyaratan kepatuhan 
untuk berbagi pakai data dan bagaimana 
menyusun kerangka hukum menjaga 
kepercayaan berbagi data antar pihak. 

• Organisasi harus memastikan apakah 
data dapat dibagi pakai khususnya 
dengan memperhatikan antara lain 
hukum dan ketentuan yang berlaku 

(khususnya terkait Protection Acts for Personal 
Data), guidelines dan legal agreements yang ada 
serta hak organisasi dalam melakukan bagi pakai 
data tersebut. 

• Kebijakan dan praktik perlindungan data dapat 
membantu membangun kepercayaan berbagi 
data dengan mitra juga membantu menunjukkan 
transparansi terkait dengan penggunaan data. 
Organisasi dapat mempertimbangkan skema 
sertifikasi seperti IMDA’s Data Protection 
Trustmark. 

• Dalam membuat perjanjian mengenai data 
sharing, hal-hal yang perlu dicakup antara lain 
meliputi: maksud penggunaan data, pembatasan 
penggunaan data, kerahasiaan, durasi perjanjian, 
solusi hukum yang akan ditempuh jika ada 
perselisihan.

c. Aspek teknis dan organisasi
• Tujuan bagian ini adalah untuk memahami 

pertimbangan teknis serta mekanisme untuk 
mengalirkan data ke pihak lain. 

• Mempersiapkan data untuk berbagi pakai, 
khususnya ketika melakukan sharing data personal. 
Penyedia data harus mempertimbangkan untuk 
melakukan masking data untuk merahasiakan 
data yang bersifat personal atau data yang dapat 
mengidentifikasikan individu. Selain itu juga 
memastikan bahwa data yang akan dibagi pakai 
sudah memenuhi ketentuan PDPA.

• Organisasi harus mempertimbangkan aspek 
teknis dalam melakukan berbagi pakai antara lain 
aspek security dalam mekanisme berbagi pakai 
baik dari sisi infrastruktur, access management, 
incident management and backup¸ serta risk 
management . Selain itu organisasi juga harus 
mengeksplorasi cara-cara untuk menjaga 
integritas data. 
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• Pertukaran data biasanya melibatkan migrasi data 
dari satu sumber ke sumber lainnya dan perlu 
dipertimbangkan langkah-langkah kriptografi 
untuk melindungi data. Berbagi data dapat 
dimungkinkan tanpa mentransfer kepemilikan 
data. Dalam kasus tersebut, keamanan data 
dilakukan dengan secure computation measures 
dan distributed ledger technology. 

d. Operasionalisasi Data Sharing
Tujuan bagian ini adalah untuk memahami 

hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan lain 
setelah berbagi data telah dilakukan antara lain 
dengan:

• memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 
mekanisme data sharing; 

• mengikuti perkembangan ketentuan yang berlaku 
tentang data sharing untuk menjamin data 
sharing berjalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

• penggunaan data untuk tujuan selain yang 
tercantum dalam perjanjian perlu diketahui oleh 
mitra data sharing

• waktu retensi dan penghapusan data ditetapkan 
sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Implementasi Data Sharing Sektor Keuangan di 
Indonesia

Dalam rangka menjalankan fungsinya 
untuk memelihara dan menjaga stabilitas sistem 
keuangan,  otoritas keuangan di Indonesia sebagai 
regulator dan pengawas sektor keuangan yaitu Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan 
data dan informasi sektor keuangan yang 
komprehensif dan granular sebagai dasar untuk 
pengambilan kebijakan sesuai kewenangannya.

Sebelum berjalannya koordinasi data-
sharing, data yang sudah dilaporkan perbankan 
kepada satu otoritas, harus kembali disampaikan 
perbankan kepada otoritas keuangan lainnya 
sehingga menimbulkan beban pelaporan bank.  
Dalam hal ini kerap timbul masalah redudansi 
pelaporan dan inkonsistensi dari data yang 
disampaikan industri perbankan kepada otoritas 
baik dari definisi maupun cakupan.

Di samping itu, kegiatan sektor keuangan 
semakin dinamis dengan bertumbuhnya model-
model bisnis baru yang didukung oleh kemajuan 
teknologi membutuhkan sistem pelaporan yang 
mengadopsi teknologi terkini yang fleksibel 

terhadap perubahan kebutuhan dari otoritas untuk 
dapat menangkap informasi-informasi yang relevan, 
dengan waktu pemrosesan yang lebih cepat dan 
memudahkan pelapor dalam proses penyampaian 
laporan. Kondisi-kondisi tersebut melatarbelakangi 
kebutuhan bersama para otoritas keuangan untuk 
berkolaborasi membangun sistem pelaporan bank 
secara terintegrasi yang disertai dengan mekanisme 
data sharing antar otoritas keuangan dimaksud.

Untuk mewujudkan sistem pelaporan bank 
terintegrasi tersebut diperlukan dasar hukum yang 
kuat, kerjasama dan koordinasi yang erat antar pihak 
yang berkolaborasi untuk mencapai kesepahaman 
dalam penyusunan framework sistem pelaporan 
terintegrasi yang mencakup desain bisnis (antara 
lain penyusunan metadata, format pelaporan, 
pengaturan teknis pelaporan, manajemen kualitas 
data dan manajemen data sharing), dan desain 
teknis dari sistem pelaporan bank terintegrasi 
(teknologi yang diadopsi dan aspek teknis sistem 
informasi lainnya), serta rencana pembangunan 
infrastruktur sistem pelaporan hingga strategi 
implementasi. Kebutuhan bersama yang 
mendesak atas data-data dan informasi granular 
dari perbankan untuk kebutuhan pengambilan 
keputusan dan kebijakan disertai dengan keinginan 
kuat bersama dan dukungan penuh dari pimpinan 
institusi menjadi dorongan yang kuat sehingga 
pelaporan bank terintegrasi dan data sharing 
perbankan dapat diwujudkan. 

Dasar Hukum dan kerja sama Koordinasi 
Kelembagaan

Integrasi Pelaporan Bank secara legal telah 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya 
Pasal 43 yang mengatur bahwa: “Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) wajib membangun dan 
memelihara sarana pertukaran informasi secara 
terintegrasi”. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” 
adalah bahwa sistem yang dibangun oleh BI, OJK, 
dan LPS saling terhubung satu sama lain, sehingga 
setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan 
mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan 
setiap saat. Informasi tersebut meliputi informasi 
umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan 
bank, laporan hasil pemeriksaan bank oleh BI, LPS, 
atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap 
menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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Sebelum sistem integrasi pelaporan bank 
diwujudkan, data sharing antara BI dan OJK  diawali 
dengan pertukaran data sektor keuangan melalui 
Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) 
yang merupakan jaringan yang menghubungkan 
sistem di BI dan sistem di OJK. Dalam hal ini data 
utama yang dialirkan oleh Bank Indonesia kepada 
OJK adalah data laporan individu perbankan, 
sedangkan OJK mengalirkan data hasil pengawasan 
bank kepada Bank Indonesia serta data-data dari 
lembaga keuangan non-bank. Kondisi ini tidak 
optimal karena duplikasi penyampaian laporan 
masih kerap terjadi dengan metadata yang belum 
konsisten antar otoritas.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 
tersebut, BI dan OJK menyepakati pengembangan 
bersama sistem pelaporan terintegrasi industri 
perbankan yang dituangkan dalam Nota 
Kesepahaman (NK) No.  tanggal 15 Juni 2017 
tentang Persiapan Pembangunan, Pengembangan, 
Dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Terintegrasi 
di Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas data dan mengurangi beban 
pelaporan bank. 

Prinsip-prinsip dasar pelaporan bank 
terintegrasi tersebut adalah sebagai berikut:

• Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi 
dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan;

• Bersifat kolaboratif;
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; dan
• Kesetaraan akses data dan/atau informasi dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pembangunan sistem pelaporan 
terintegrasi telah dituangkan dalam Blueprint 
Integrasi Pelaporan yang ditandatangani oleh 
Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK, 
mencakup pembangunan pelaporan terintegrasi 
baik dari aspek bisnis maupun teknis. Selain itu, 
untuk mendukung pelaksanaan tugas tim kerja 
pembangunan pelaporan terintegrasi di BI, telah 
diterbitkan Keputusan GBI No. 21/27/KEP.GBI/
INTERN/2019 tentang Tim Kerja Implementasi 
Integrasi Pelaporan di Bank Indonesia. Lembaga 
Penjamin Simpanan bergabung setelah BI dan OJK 
mencapai kesepakatan terkait cakupan informasi 
dalam pengembangan infrastruktur yakni: 

• Bank Indonesia mengembangkan sistem 
Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA) 
yang mengintegrasikan cakupan informasi 
sebagaimana sebelumnya dilaporkan bank pada 
6 jenis laporan bank yakni laporan bulanan (LBU, 
LBUS), Laporan berkala (LBBU, LBBUS), laporan 
harian (LHBU) dan laporan kantor pusat (LKPBU) 
menjadi I (satu) laporan sehingga menghilangkan 
informasi yang redundan, inkonsisten, dan 
underutilized.  

•  Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan Aplikasi 
Pelaporan Online OJK (APOLO) dengan cakupan 
informasi utamanya informasi sebagaimana 
sebelumnya dilaporkan bank pada laporan 
bulanan BPR (LBPR) dan BPRS (LBPRS).

Seluruh data yang dilaporkan ke dalam BI 
ANTASENA dan APOLO menggunakan metadata 
yang dirumuskan bersama oleh BI, OJK dan LPS. 

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan 
sarana pertukaran informasi secara terintegrasi  
maka telah dilakukan kerja sama dan koordinasi 
antara BI, OJK, dan LPS yang dituangkan dalam 
Nota Kesepahaman tiga otoritas keuangan tersebut 
tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi 
Pelaporan di Sektor Perbankan yang selanjutnya 
disebut sebagai Nota Kesepahaman  Integrasi 
Pelaporan.

Untuk pelaksanaan NK Integrasi Pelaporan 
tersebut di atas maka disusun 2 (dua) petunjuk 
pelaksanaan yang terdiri dari:

a. Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemanfaatan 
Data Integrasi Pelaporan.
Juklak ini mengatur mengenai tata cara 
pemanfaatan data yaitu cakupan data yang akan 
dipertukarkan serta mekanisme pertukaran dan 
akses data. 

b. Petunjuk Pelaksanaan tentang Forum Integrasi 
Pelaporan
Di dalam juklak ini, disepakati pembentukan 
suatu Forum Integrasi Pelaporan (FIP) yang terdiri 
dari perwakilan Pimpinan Satuan Kerja yang 
memiliki tugas yaitu: 

• menyepakati rincian data yang akan 
dipertukarkan dan diakses; 

• menyepakati mekanisme pertukaran dan akses 
data; 

• melakukan koordinasi penyusunan dan 
pemeliharaan metadata; serta 

• tugas lainnya berdasarkan kesepakatan. 
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Selain itu, di dalam juklak FIP diatur pula 
mengenai tata cara pelaksanaan FIP yang terdiri dari 
ketentuan umum dan tata cara penyelenggaraan 
pertemuan FIP.

Kerangka Pelaporan Bank Terintegrasi
Berdasarkan aspek legal dan prinsip-prinsip 

pelaporan terintegrasi perbankan sebagaimana 
tersebut di atas, dirumuskan suatu arsitektur 
pelaporan terintegrasi pada Gambar 1 yang 
terdiri dari 4 (empat) pilar integrasi pelaporan 
yang dibangun atas 2 (dua) fondasi dasar guna 
mewujudkan sistem pelaporan terintegrasi dengan 
mengacu pada suatu standar secara nasional 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 
pelaporan sekaligus mengurangi beban pelaporan 
industri.

Gambar 1 - Arsitektur Pelaporan Terintegrasi

Adapun 4 (empat) pilar pelaporan 
terintegrasi meliputi:

• Pilar I (Efisiensi): Informasi yang diminta jelas 
pemanfaatannya oleh otoritas dan laporan 
disampaikan melalui 1 (satu) platform.

• Pilar II (Fleksibilitas): Penyesuaian informasi 
sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis 
otoritas dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat.

• Pilar III (Konsistensi dan Kejelasan): Data/
informasi yang dilaporkan menggunakan 
metadata yang dirumuskan secara jelas dan 
telah disepakati bersama oleh otoritas. Metadata 
merupakan penjelasan mengenai informasi 
yang dilaporkan bank antara lain definisi, aturan 
validasi, format, dan ketentuan acuan.

• Pilar IV (Kolaborasi): Kolaborasi otoritas untuk 
pembangunan sistem pelaporan terintegrasi, 
yang saling melengkapi dan menghindari adanya 
duplikasi informasi yang dimintakan ke industri.

Sementara itu, 2 (dua) fondasi dasar pilar 
pelaporan terintegrasi terdiri dari:

• Manajemen Metadata: Pengelolaan metadata 
yang jelas atas informasi yang dimintakan ke 
industri agar tidak menimbulkan redundansi 
dan inkonsistensi pelaporan. Metadata setiap 
informasi yang disampaikan dalam pelaporan 
bank terintegrasi ini disusun bersama antara BI, 
OJK dan LPS.

• Manajemen Kualitas Data: Pengendalian kualitas 
data melalui validasi yang telah disusun dalam 
metadata serta pengecekan atas kewajaran 

data dan consistency checking untuk menjaga 
integritas data.

Mekanisme Data Sharing antara BI-OJK-LPS
Sebagaimana diatur dalam Petunjuk 

Pelaksanaan tentang Pemanfaatan Data Integrasi 
Pelaporan, data Integrasi Pelaporan yang 
dipertukarkan mencakup data dari Laporan Bank 
Umum Terintegrasi – Bank Indonesia (BI-ANTASENA) 
dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) yang 
akan dimanfaatkan oleh masing-masing lembaga 
antara lain data pokok dan data informasi keuangan 
sesuai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing 
pihak. Data dari BI-ANTASENA dan APOLO dialirkan 
kepada otoritas lain pada H+1 setelah melalui 
proses validasi, verifikasi, dan/atau konversi dengan 
rincian data sesuai dengan kesepakatan bersama 
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serta dipertukarkan melalui infrastruktur yang juga 
telah disepakati. Apabila terdapat penambahan 
kebutuhan data yang dipertukarkan maka hal 
tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam Forum 
Integrasi Pelaporan.

Data sharing hasil pelaporan Bank ke 
BI-ANTASENA dan APOLO yang telah divalidasi 
dilakukan melalui Sarana Pertukaran Informasi 
Terintegrasi (SAPIT) BI, OJK, dan LPS (Gambar 2). 
Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi 
melalui SAPIT dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

• Tahap Penyediaan Data dan/atau Informasi; dan
• Tahap Penarikan Data dan/atau Informasi. 

Gambar 2 – Kerangka Kerja Pelaporan Terintegrasi

Sedangkan untuk pengelolaan hak akses 
langsung terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

• Hak akses langsung ke portal pelaporan 
terintegrasi,

• Hak akses langsung ke BI-ANTASENA, dan
• Hak akses langsung ke APOLO.

Seluruh data dan/atau informasi yang 
diperoleh dalam rangka pelaksanaan juklak 
pemanfaatan data integrasi pelaporan ini bersifat 
rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik 
(public domain), dan hanya dipergunakan untuk 
tujuan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
BI, OJK, dan LPS berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Menjaga Kualitas Data
Dalam sistem pelaporan bank terintegrasi, 

perbankan selaku pelapor menyampaikan datanya 
kepada otoritas. Oleh karena itu untuk menjamin 
bahwa pelapor menyampaikan datanya secara 
akurat dan tepat waktu, dengan kedetailan, format 
dan frekuensi  sesuai dengan yang dipersyaratkan 
oleh otoritas, maka BI dan OJK secara intensif 
melakukan sosialisasi dan coaching clinic mengenai 
metadata, teknis pelaporan dan sistem, sejak satu 
tahun sebelum sistem siap diimplementasikan. 
Hal tersebut perlu dilakukan, karena dari sisi bank 
pelapor juga perlu mempersiapkan sistem informasi 
dan sumber daya pendukungnya. Keseluruhan 
proses ini dapat berlangsung didukung oleh dasar 

hukum yang kuat yakni pengaturan oleh BI dan OJK 
mengenai kewajiban pelaporan bank.

Pemantauan atas kepatuhan pelaporan, 
kewajaran data, ketepatan waktu penyampaian 
dimonitor oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang 
khusus menangani kepatuhan pelaporan. `

Manfaat Data Sharing 
Sistem pelaporan terintegrasi dan 

mekanisme data sharing yang merupakan kerja 
sama dan kolaborasi BI (sebagai otoritas kebijakan 
moneter, makoprudential dan sistem pembayaran), 
OJK (sebagai otoritas pengawas sektor keuangan) 
dan Lembaga Penjamin Simpanan memberikan 
manfaat bagi ketiga otoritas sebagai berikut:



18 Edisi 14 - Desember2019 Edisi 14 - Desember2019

• Memperoleh data dan informasi yang lebih 
komprehensif, granular, konsisten dan tepat 
waktu untuk kebutuhan analisis yang menjadi 
dasar perumusan kebijakan atau pengambilan 
keputusan.

• Mendapat holistic view dari berbagai aspek 
data sektor keuangan karena data terintegrasi 
menghilangkan sekat-sekat terkait data dan 
informasi di antara instansi. 

• Data lebih koheren dan berkualitas, didukung 
adanya transparansi, kesepahaman tentang 
metodologi, metadata, data standar dan 
manajemen kualitas data antar instansi yang 
berkolaborasi. Kondisi demikian memudahkan 
otoritas mengintegrasikan informasi makro dan 
mikro.

Penutup

Data sharing antar otoritas keuangan perlu 
dipahami dalam konteks kerja sama yang luas 
termasuk pengumpulan, kompilasi dan diseminasi 
data antara bank sentral, otoritas pengawas, 
dan otoritas resolusi sektor keuangan. Terdapat 
kebutuhan mendesak untuk menciptakan budaya 
kerja sama dan koordinasi dalam data sharing 
antar otoritas pengambil kebijakan. Data sharing 
memberikan manfaat tidak hanya dari sisi perolehan 
data yang efisien, konsisten, komprehensif dan lebih 
berkualitas untuk perumusan kebijakan, namun 
juga mengurangi beban pelapor.  

Disadari bahwa budaya data sharing 
tidak mudah untuk diinisiasi. Berbagai hambatan 
kelembagaan, hukum, organisasi, budaya kerja dan 
aspek teknis termasuk ego kepemilikan data, perlu 
diatasi dengan upaya keras, keinginan yang sama 
dan perseverance dari para pihak yang terlibat 
dalam kerja sama data sharing tersebut. Untuk 
itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pegangan 
dalam implementasi data sharing untuk kebutuhan 
sektor-sektor lainnya adalah:

• Membangun komunikasi yang tepat dengan 
pihak-pihak terkait untuk memperoleh dukungan 
penuh khususnya dari pimpinan tertinggi 
lembaga, dengan menyampaikan sebaik-baiknya 
potensi manfaat data sharing. 

• Adanya dasar hukum yang jelas untuk mendukung 
data sharing. 

• Membangun kerja sama menyeluruh dan sinergi 
pada semua tingkat untuk mencapai tujuan 
bersama mewujudkan data sharing. 

• Mencapai kesepahaman dan kesepakatan 
bersama untuk konsistensi konsep, klasifikasi 
data, metadata, kualitas metodologi, standar 
pelaporan, kepatuhan pelaporan serta 
manajemen kualitas data.

• Menjamin terjaganya informasi rahasia, termasuk 
menjaga keamanan infrastruktur teknologi 
informasi,  confidentiality agreements dan 
prosedur untuk memberikan dan memonitor hak 
akses. 

• Memformalkan tata kelola dan kerja sama 
dalam bentuk nota kesepahaman bersama 
(Memorandung of Understanding) dan petunjuk 
pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan dari 
strategi implementasi yang telah ditetapkan 
bersama.
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KAJIAN KERANGKA SAMPEL AREA DALAM 
MENGESTIMASI LUAS PANEN SAWAH
Oleh Udjianna S. Pasaribu1

“Pemanfaatan 
kemajuan teknologi 
pada bidang bisnis 
di sektor keuangan 

telah merubah 
perilaku pelaku 

industri keuangan. 
Pertumbuhan 

berbagai 
instrumen 
keuangan 

membutuhkan
kemampuan 

otoritas keuangan 
yang baik untuk 

dapat memiliki 
akses terhadap 

data granular. 
Adanya kebutuhan 

akses terhadap 
datadata 

mendorong 
dilakukannya 

koordinasi dan 
kerja sama data 

sharing diantara 
otoritas keuangan 

di berbagai 
negara. Untuk 

kasus Indonesia, 
implementasi data 

sharing di sektor 
perbankan telah 
dimulai dengan 
adanya inisiatif 

bersama antara 
Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa 
Keuangan dan 

Lembaga Penjamin 
Simpanan untuk 

membangun 
sistem pelaporan 

bank terintegrasi.”

1  Udjianna S. Pasaribu adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2019-2020

Pendahuluan 

Seiring berkembangnya teknologi, terdapat beberapa metode dalam statistika 
pertanian yang sebelumnya sulit diaplikasikan, menjadi lebih mudah. Salah satu 
metode yang berkembang karena berkembangnya sistem informasi geografis 

dan Remote Sensing adalah Kerangka Sampel Area (KSA). Metode ini meminimalkan 
kesalahan dari metode konvensional yang mengumpulkan data luas panen padi 
dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP), sehingga data luas panen 
masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (metode eye 
estimate).

Kerangka Sampel Area (KSA) merupakan kumpulan segmen dengan ukuran 
tertentu dalam suatu wilayah yang mewakili populasi. Populasinya adalah area atau 
wilayah sawah dalam suatu daerah. Metode ini adalah hasil kombinasi dari analisis 
spasial dan penginderaan jauh (Mubekti, 2015). Sehingga untuk dapat mengetahui 
luas suatu tanaman padi dari suatu wilayah, digunakan data proporsi dibantu dengan 
peta sawah dan peta wilayah suatu daerah. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat 
mengurangi bias yang dilakukan oleh pengukur. Selanjutnya dari metode ini  dapat 
diperoleh estimasi luas wilayah dari tanaman padi. Hasil estimasi tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan strategis, seperti dalam menentukan 
pupuk yang dibutuhkan seluruh tanaman padi maupun estimasi produksi tanaman 
padi.  Oleh karena itu, keakuratan dalam mengestimasi luas lahan panen menjadi hal 
yang sangat penting.
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Tabel 1. Dugaan Overestimate dalam Metode KSA

No Jenis Kegiatan Survei Over 
estimate Jumlah Sampel/Observasi

1
Survei Luas Tanaman Padi dengan 
Pendekatan Rumahtangga di Jawa Tahun 
1996/1997

17,07 % 262.362 (Rumah tangga)

2 Sensus/Pendataan Industri Penggilingan 
Padi (PIPA) 2012 51,13 %

182.199
(Perusahaan/usaha industry penggilingan 
padi yang berlokasi tetap atau keliling)

3 Survei Luas Panen Dan Luas Lahan 
Tanaman Pangan (SLPLLTP) 2015 26,21 % 190.093 (Rumah tangga)

4 Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) 
2015   

 a. Kab. Indramayu 9,04 % 186 (Segmen)
 b. Kab. Garut 49,97 % 169 (segmen)

5 Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) 2015 36,97 %

1. Ruta Produsen:  2.000 ruta
2. Ruta Konsumen: 10.000 ruta
3. Horeka:  10.000 unit usaha
4. Industri: 2.000 unit usaha
5. Industri Penggilingan: 5.257 unit usaha
6. Perdagangan: 10.000 unit usaha

6 Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) di 
Jawa 2017(Kecuali DKI) 17,53 % 8.215 (Segmen)

7 KSA 2018 31,69 %

(1) 21.922 Segmen (Awal)
(2) 22.088 (Jatim menambah 166)
(3) 22.121 (Tambahan per Agustus)
(4) 24.223 (Tambahan per September )

Sumber: Diskusi Kerangka Sampel Area, Badan Pusat Statistik (22 Oktober 2019)
*Metode KSA (tahun 2015) mampu mengurangi ukuran sampel, tetapi hasil estimasi masih overestimate dengan 

nilai yang lebih besar dibanding metode konvensional (tahun 1996/1997).

Sejak tahun 2015, Badan Pusat Statistik 
(BPS) sudah menerapkan pendekatan KSA dalam 
melakukan estimasi luas panen. Metode ini cukup 
efektif dalam meminimalisasi ukuran sampel saat 
pelaksanaan survei yang tentu dapat meminimalkan 
biaya maupun waktu yang digunakan. Namun, 
hasil yang diperoleh dalam mengestimasi luas 
panen masih belum stabil untuk setiap daerah 
pengambilan sampel dan memberikan hasil yang 
cenderung lebih besar (overestimate). Dugaan 
overestimate ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa terjadi 
penurunan ukuran sampel yang sangat besar 
pada saat penggunaan metode KSA. Misalkan 
di Pulau Jawa, pada tahun 1996/1997 diambil 

sampel sebanyak 262.362 rumah tangga dengan 
hasil overestimate sebesar 17,07% untuk metode 
konvensional. Pada tahun 2017, digunakan KSA 
dengan sampel sebanyak 8.215 segmen dan 
diperoleh hasil overestimate sebesar 17,53%. 
Penurunan ukuran sampel sangat besar (menjadi 
4% dari yang konvensional), dengan hasil yang tidak 
jauh berbeda. Namun pada tahun 2018, terjadi 
kenaikan hasil overestimate menjadi 31,69%.

Hal ini menunjukkan bahwa metode KSA 
cukup efektif digunakan untuk menggantikan 
metode konvensional, tetapi hasil yang diperoleh 
masih melebihi dari hasil yang seharusnya dan hasil 
tersebut belum konsisten dari waktu ke waktu. 
Sehingga, diperlukan kajian untuk mengevaluasi 
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metode KSA dan meningkatkan performanya 
agar diperoleh hasil yang tidak overestimate 
sekaligus konsisten dari waktu ke waktu. Oleh 
karena itu, tulisan ini akan melakukan pengkajian 
terhadap metode KSA dan memberikan alternatif 
pengembangan yang dapat dilakukan untuk 
mendukung metode KSA dalam meningkatkan 
performanya.  

Kerangka Sampel Area

Metode ini memberikan penekanan 
pada pembuatan kerangka dalam menghitung 
estimasi luas wilayah tanaman padi. Metode ini 
menggunakan penampakan sebenarnya melalui 
peta sebagai dasar terhadap penentuan luasnya. 
Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan 
data pendukung, yaitu: data administrasi wilayah 
yang memuat informasi batas-batas wilayah di 
tiap daerah, peta rupa bumi, peta baku sawah, 

peta tutupan lahan, mendefinisikan fase-fase 
pertumbuhan dari tanaman padi dan pendefinisian 
strata. Terdapat 8 pendefinisian fase pertumbuhan 
padi yang digunakan, yaitu Vegetatif Awal (V1), 
Vegetatif Akhir (V2), Generatif (G), Panen (P), 
Persiapan Lahan (PL), Puso, Lahan yang ditanami 
bukan padi (LL), dan Bukan lahan pertanian (B).

Adapun pendefinisian strata (stratifikasi) 
bertujuan untuk membagi populasi berukuran N ke 
dalam sub-populasi H yang tidak tumpang tindih, 
berukuran Nh untuk memperoleh efisiensi, baik 
akurasi dan biaya (Mubekti, 2015). Alat stratifikasi 
yang umum digunakan adalah peta topografi atau 
peta tematik meliputi: penggunaan tanah, geologi, 
peta tanah (BPS, 2018). Terdapat 4 pendefinisian 
strata, yaitu daerah bukan persawahan (Strata-0, 
S0), persawahan irigasi (Strata-1, S1), persawahan 
non irigasi (Strata-2, S2), dan kemungkinan sawah 
(Strata-3, S3). 

Gambar 1. Diagram Alir Penggunaan KSA(Pengumpulan Data Dilakukan Secara Berkala di 
Lokasi Sampel yang Sama)

Selesai
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Dalam menentukan kerangka wilayah 
terdapat 2 metode, yaitu kerangka sampel segmen 
dan kerangka sampel titik. Pembangunan metode 
KSA dalam bidang pertanian (tanaman padi) oleh 
BPS dilakukan dengan pengamatan titik sampel 
dalam sampel segmen, yaitu kerangka sampel 
titik. Suatu wilayah akan dibagi dalam kumpulan 
blok berukuran 6 km x 6 km. Kemudian blok-blok 
ini dibagi lagi menjadi segmen-segmen berukuran 
300 m x 300 m. Segmen ini dibagi lagi menjadi 
subsegmen berukuran 100 m x 100 m. Sebuah 
titik di tengah dari subsegmen ini menjadi titik 
pengamatan. Langkah-langkah dalam melakukan 
pengamatan hingga diperoleh data dirangkum 
dalam sebuah diagram alir pada Gambar 1.

Untuk menentukan ukuran sampel, BPS 
membagi setiap segmen ke dalam H-strata. Setelah 
semua segmen sudah masuk ke dalam sebuah 
strata, dilakukan stratified sampling berdasarkan 
stratanya. Untuk mendapatkan estimasi luas 
panen di kecamatan, setiap kecamatan harus 
terwakilkan di dalam sampel. Dalam pengambilan 
sampel ini, strata ke-0 (S0) tidak akan dimasukkan 
karena bukan merupakan sawah. Sehingga hanya 
mempertimbangkan 3 strata lainnya. Populasi 
banyaknya segmen di suatu kecamatan dan 
banyaknya sampel segmen dapat dihitung sebagai 
berikut:

dengan Ni adalah populasi segmen pada 
kecamatan ke-i dan ni adalah sampel segmen di 
suatu kecamatan ke-i. Dengan persamaan tersebut, 
sebuah blok ukuran 6 km x 6 km yang terdiri dari 
400 segmen 300 m x 300 m akan diwakilkan dengan 
4 segmen. Di setiap segmen yang diambil terdapat 
9 subsegmen. Ilustrasi titik pengamatan di setiap 
subsegmen sampel dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Ilustrasi Titik Pengamatan di Tiap 
Subsegmen Sampel

Setiap segmen terdiri dari 9 subsegmen 
yang berukuran 100 km x 100 km. Pengamatan tiap 
subsegmen diwakili oleh suatu titik tengah.

Statistik mengenai Kerangka Sampel Area

Proporsi

Pada metode kerangka sampel area, 
untuk mengestimasi luas panen padi, digunakan 
data proporsi sawah. Data ini didapat dari hasil 
pengamatan yang dilakukan ke sampel segmen. 
Proporsi pada segmen dapat diketahui dengan cara 
sebagai berikut:

yj,k,l,m : fungsi indikator pada kecamatan ke-j, segmen 
ke-k, subsegmen ke-l, fase-m

pj,k,m : Proporsi pada segmen ke-j kecamatan ke-i, 
dan fase pertumbuhan ke-l

Kemudian untuk mendapatkan proporsi 
pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan :

pi,l : proporsi kecamatan ke-i, dengan fase pertum-
buhan ke-l.

Sebagai contoh, diketahui hasil dari 
pengambilan data sesuai dengan Tabel 2. Dari 
segmen tersebut dapat diketahui proporsi dari 
setiap jenis fase pertumbuhan. 

Tabel 2. Contoh Pengambilan Data 
pada Sampel Segmen

2 2 2
2 3 4
3 4 4

Dengan Persamaan (1) dan (2), diperoleh 
hasil pada Tabel 3.
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Tabel 3. Contoh Penghitungan 
Proporsi pada Segmen

Fase padi yj,k,l,m Proporsi
Vegetatif Akhir 4 4/9

Generatif 2 2/9
Panen 3 3/9

Lain-lain 0 0

Rataan dan Variansi Proporsi

Misalkan setiap elemen dari populasi 
terletak dalam satu dari dua kelas C dan C’. Kelas 
C merupakan lahan yang ditanami tumbuhan padi, 
sedangkan C’ adalah lahan yang tidak ditanami 
tanaman padi. Adapun yang ditinjau adalah 
seberapa besar luas lahan padi di suatu daerah. 
Nilai A menyatakan seluruh luas lahan padi di suatu 
daerah sedangkan variabel a menyatakan luas lahan 
padi dari sampel yang diambil oleh peneliti, dengan 
A dan a memenuhi 0 ≤ A, a  ≤ ∞, dan a ≤ A. Tujuan 
adanya sampel ini adalah untuk menaksir nilai dari 
populasinya.

Nilai N adalah nilai dari luas seluruh tanah 
di seluruh wilayah yang akan ditinjau, sedangkan n 
adalah luas seluruh tanah dari sampel yang diambil. 
Variabel N serta n harus memenuhi 0 ≤ N, n ≤ ∞, 
dan n ≤ N. Kemudian hubungan antara kedua nilai 
ini adalah N ≥ A. Sehingga, nilai dari P dan p akan 
memenuhi 0 ≤ P,p ≤ 1. Nilai P ini menyatakan 
proporsi dari luas lahan padi terhadap keseluruhan 
lahan di suatu daerah yang akan diteliti.

Misalkan, pih adalah nilai proporsi pada 
segmen ke-i strata ke-h dan nh adalah luas seluruh 
daerah pada strata ke-h. Nilai pih didapatkan melalui 
pengamatan dari satelit. Sehingga rataan proporsi 
tanaman pada strata ke-h, yaitu:

Kemudian lebih jauh lagi, dapat variansi dari 
rata-rata proporsi tanaman padi antar strata, yaitu:

Persamaan (4) juga sama dengan yang 
diperoleh oleh Pradan (2001) dan Mubekti dan 
Sumargana (2015). Rata-rata proporsi antar strata 
memiliki variansi yang semakin kecil dengan seiring 
bertambahnya ukuran luas sampel di setiap strata. 
Nilai variansi ini dikoreksi oleh Gallego (1995) 
dengan adanya faktor koreksi terbatas , 
yaitu

Jika banyak sampel yang diambil relatif kecil 
terhadap ukuran populasi, maka faktor koreksi 
terbatas akan bernilai 1. Sehingga Persamaan (5) 
sama dengan Persamaan (4).

Estimasi Luas Tanaman Padi

Misalkan Di,j menyatakan luas lahan baku 
sawah pada provinsi ke-i kecamatan ke-j, Ai,j,m 
adalah luas tanaman di provinsi ke-i, kecamatan 
ke-j fase pertumbuhan ke-m, Ai,m merupakan luas 
tanaman di provinsi ke-i fase pertumbuhan ke-m, pi,l 
menyatakan proporsi kecamatan ke-i dengan fase 
pertumbuhan ke-l, dan Ki adalah banyak kecamatan 
di provinsi ke-i. Secara sederhana, estimasi luas 
tanaman padi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Estimasi luas tanaman padi menggunakan 
Persamaan (6) dan (7) dapat dilakukan apabila 
proporsi di kecamatan dan fase pertumbuhan yang 
hendak diamati diketahui. Pengetahuan ini dapat 
diperoleh dari hasil pengamatan pada masa tanam-
panen atau tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan 
menggunakan prinsip hubungan linier, estimasi 
lahan di tingkat provinsi dan Indonesia juga dapat 
diestimasi.
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Tabel 4. Data Hasil Pengamatan KSA Awal Tahun 
2018

Fase Pertumbuhan 
Padi

Total Titik 
Pengamatan

Proporsi 
(%)*

Luas 
(Ha)**

Pengolahan Lahan (PL) 17 1,3 1.895
Vegetatif Awal (V1) 17 1,3 1.895
Vegetatif Akhir (V2) 74 5,7 8.308
Generatif (G) 73 5,6 8.162
Panen (P) 412 31,7 46.203
Lain-lain (LL) 340 26,2 38.187
Bera (B) 367 28,2 41.102
Estimasi Panen selama 2 Bulan Kemudian*** 16.470
Estimasi Panen selama 4 Bulan Kemudian**** 20.260
*Proporsi dihitung berdasarkan Persamaan (3)

** Luas setiap fase pertumbuhan padi dihitung berdasarkan persamaan (5)

***Estimasi panen selama 2 bulan kemudian ialah akumulasi luas fase vegetatif 
akhir dan generatif

****Estimasi panen selama 4 bulan kemudian ialah akumulasi luas pengolahan 
lahan hingga fase generatif

Berdasarkan pengamatan yang digunakan 
dalam Asia and Pacific Commision on Agricultural 
Statistics oleh BPS-Statistic Indonesia pada 23 
Maret 2018, terdapat hasil data seperti pada Tabel 
4 dengan total titik pengamatan adalah 1.300 dan 
total kerangka area adalah 145.750 Ha. Dengan 
memanfaatkan informasi pada Tabel 4, dilakukan 
simulasi dengan menggunakan alur seperti pada 
diagram alir di Gambar 3, dan hasilnya dapat dilihat 
pada Tabel 5.

berdistribusi normal dengan rataan 1/9 dan 
variansi 1/9. Adapun provinsi yang berasal dari 
luar Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dari 
pulau Jawa, dengan rataan proporsi yang lebih kecil 
dari pada 1/9. Dugaan ini perlu dikaji lebih lanjut 
dengan menambah informasi data tiap provinsi dan 
melakukan simulasi yang lebih banyak.

Tabel 5 menunjukkan bahwa 
dari 34 provinsi yang diestimasi, 
22 provinsi (64,71%) memberikan 
hasil yang berada di dalam selang 
estimasi, 11 provinsi (32,35%) 
memberikan hasil lebih dari batas 
atas (overestimate), dan 1 provinsi 
(2,94%) memberikan hasil kecil 
dari batas bawah (underestimate). 
Semua provinsi yang memberikan 
hasil overestimate berasal dari 
luar pulau Jawa, sedangkan hasil 
underestimate diperoleh dari 
provinsi DI Yogyakarta. 

Sehubungan bahwa proporsi 
acuan yang digunakan berasal dari 
daerah Indramayu (provinsi Jawa 
Barat), maka hasil yang diperoleh 
mengindikasikan bahwa karakteristik 
luas panen provinsi-provinsi di pulau 
Jawa cenderung homogen sehingga 
dapat diterapkan penggunaan 
proporsi dengan bangkitan data 

Tabel 5. Hasil Estimasi Luas Vegetatif Akhir (V2) dengan Melakukan Simulasi 
atas Proporsi Luasnya

Provinsi Proporsi Min Maks Batas 
Bawah Batas Atas Estimasi 

Luas V2
Sta-
tus

JawaTimur 0,1434 57.813 346.265 63.933,27 209.167,84 184.616,73 WI
JawaTengah 0,1424 40.345 203.668 59.830,94 149.153,73 139.687,26 WI
JawaBarat 0,1417 74.901 223.199 86.225,50 160.749,61 131.789,30 WI
SulawesiSelatan 0,1427 22.064 165.987 45.699,36 128.885,53 91.512,37 WI
SumateraSelatan 0,1420 7.384 55.099 14.766,65 37.439,35 55.003,87 WI
KalimantanSelatan 0,1433 2.684 47.790 10.916,76 34.207,46 36.256,80 WI
SumateraUtara 0,1445 15.495 28.128 18.674,54 25.623,01 35.508,74 OE
Lampung 0,1357 13.281 63.601 16.271,79 40.296,88 34.398,96 WI
NusaTenggaraBarat 0,1398 3.756 60.286 5.104,78 36.728,56 31.849,30 WI
Banten 0,1493 1.244 36.060 8.474,22 28.439,12 29.613,36 WI
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SumateraBarat 0,1444 13.912 26.919 17.737,27 24.593,62 28.558,78 OE
Aceh 0,1409 2.224 43.957 10.289,68 32.196,32 27.227,99 WI
KalimantanTengah 0,1431 1.539 41.428 4.255,81 22.946,64 26.757,25 WI
KalimantanBarat 0,1387 3.423 16.791 5.841,81 13.739,08 21.605,09 OE
NusaTenggaraTimur 0,1342 3.643 37.853 5.701,40 23.816,82 19.608,93 WI
SulawesiTengah 0,1399 7.570 21.716 10.190,76 18.818,58 16.738,06 WI
Jambi 0,1418 3.503 8.220 5.219,10 7.523,56 15.758,13 OE
Riau 0,1339 761 9.682 1.869,55 5.914,89 11.550,35 OE
SulawesiTenggara 0,1397 2.833 14.139 6.051,16 11.130,84 11.159,70 WI
Bali 0,1441 4.535 11.165 5.534,25 9.277,09 9.956,70 WI
SulawesiUtara 0,1467 4.159 6.429 4.799,93 6.057,62 7.662,54 OE
Bengkulu 0,1455 1.344 7.527 2.145,19 5.068,81 6.980,34 WI
SulawesiBarat 0,1422 1.339 10.890 2.116,71 7.697,29 6.005,18 WI
KalimantanTimur 0,1507 243 10.833 648,08 5.963,48 5.484,92 WI
Gorontalo 0,1461 316 8.031 1.063,55 4.646,45 4.247,25 WI
Papua 0,1457 389 4.622 974,55 2.982,34 3.131,56 WI
KalimantanUtara 0,1537 102 1.138 187,18 753,26 2.192,78 OE
Maluku 0,1534 321 1.798 544,48 1.301,96 2.095,90 OE
MalukuUtara 0,1454 176 2.135 193,12 1.191,55 1.314,60 WI
DIYogyakarta 0,1467 1.474 13.904 2.237,08 8.938,70 1.114,99 UE
Kep,BangkaBelitung 0,1483 100 705 184,38 505,17 802,19 OE
PapuaBarat 0,1390 10 364 41,49 223,40 589,17 OE
Kep,Riau 0,1400 3 46 6,44 27,56 170,85 OE
DKIJakarta 0,1508 0 119 -0,85 76,63 68,03 WI
INDONESIA 0,1430 410.022 1.289.073 522.111,35 964.187,32 1.016.182,10 WI
Klasifikasi/status hasil estimasi: dalam selang (Within Interval, WI), di atas batas (Overestimate, OE), dan di bawah batas 
(Underestimate, UE)

*Proporsi dibangkitkan dengan asumsi data berdistribusi normal dengan rataan dan variansi senilai

**Data didapat dari Tabel 11 Luas Vegetatif Akhir dalam Publikasi Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018 oleh Badan 
Pusat Statistik

***Lower dan Upper dihitung dengan membangun selang kepercayaan 95% untuk rataan dari Tabel 11 Publikasi Luas Panen dan 
Produksi Beras di Indonesia 2018 oleh Badan Pusat Statistik

****Estimasi luas vegetatif akhir dihitung dengan Persamaan (3) berdasarkan informasi dari Tabel 32 Luas Lahan Baku Sawah 
dalam Publikasi Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018 oleh Badan Pusat Statistik
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Gambar 3. Diagram Alir (Flow Chart) Simulasi Menentukan Luas Panen Berdasarkan Proporsi 
yang Diketahui
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Rekomendasi dan Rencana Lanjut

Pelaksanaan dan penggunaan metode KSA 
dalam melakukan estimasi luas panen sudah cukup 
baik, tetapi perlu ditingkatkan agar memperoleh 
hasil yang lebih akurat. Estimasi luas panen 
menggunakan KSA dapat ditingkatkan dengan 
melakukan kajian mendalam mengenai distribusi 
proporsi yang sesuai. Pemeriksaan jenis distribusi 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan data yang 
sudah ada, sehingga kelengkapan data yang sudah 
diintegrasikan sangat diperlukan. Estimasi dan 
penganalisisan luas lahan dapat dilakukan secara 
kolektif berdasarkan pulau-pulau di Indonesia. 
Berdasarkan simulasi, diperoleh hasil bahwa 
karakteristik luas sawah pada vegetasi akhir di pulau 
Jawa memiliki kemiripan, sedangkan di luar Jawa 
cukup berbeda. Sehingga, hal ini dapat dijadikan 
masukan dalam penganalisisan lebih lanjut.

Untuk memprediksi luas tanam di setiap fase 
juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Lebih 
lanjut, dapat juga dipertimbangkan peluang/laju 
transisi dari suatu fase tanam ke fase berikutnya. 
Misalkan Pij menyatakan peluang transisi dari fase 
tanam-i ke fase tanam-j, dan dapat dinyatakan 
sebagai:

dengan  menyatakan pengamatan/keadaan 
fase tanam pada waktu t, yang memenuhi aturan 
aturan bahwa . Diagram perpindahan/
transisi dari fase tanam dari sebuah lahan 
persawahan dapat dilihat pada Gambar 4. 

Dengan memanfaatkan satuan waktu 
sesuai dengan pengamatan survei yang dilakukan 
(bulanan), maka prediksi luas tanam di masa yang 
akan datang dapat menggunakan pendekatan rantai 
markov. Persamaan (8) menunjukkan peluang satu 
transisi dari perpindahan fase tanam yang dapat 
digunakan untuk melihat kecenderungan fase 
suatu sawah pada satu bulan berikutnya (jika waktu 
pengamatan adalah bulanan). Dalam memprediksi 
peluang di beberapa waktu/bulan berikutnya, dapat 
dirumuskan peluang transisi suatu sawah berada 
pada fase tanam-i pada waktu m dan berada pada 
fase tanam j setelah n perpindahan (misal n bulan), 
sebagai berikut:

Selanjutnya, perhitungan peluang transisi 
n-langkah ini dapat memanfaatkan persamaan 
Chapman-Kolmogorov, yaitu:

Untuk menggunakan metode ini diperlukan 
data proses perpindahan fase tanam dalam 
beberapa kali periode masa tanam.

 
Gambar 4. Diagram Transisi dari Fase Per-

tumbuhan Tanaman Padi

Dengan PL=Persiapan Lahan sebagai 
keadaan 0, V1=Vegetatif Awal sebagai keadaan 1, 
V2=Vegetatif Akhir sebagai keadaan 2 , G=Generatif 
sebagai keadaan 3, P=Panen sebagai keadaan 
4, LL=Lahan yang ditanami bukan padi sebagai 
keadaan 5, dan B=Bukan lahan pertanian sebagai 
keadaan 6.
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Tumpang tindih data-data antarinstansi pemerintah merupakan permasalahan 
yang terjadi di Indonesia. Salah satu jenis data yang mengalami tumpang tindih 
adalah data kependudukan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 
2018, berdasarkan hasil registrasi penduduk Ditjen Dukcapil, jumlah penduduk 
Indonesia sebesar 265.185.520 jiwa sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 
BPS, jumlah penduduk Indonesia sebesar 265.015.313 jiwa. Secara nasional, selisih 
dari data Ditjen Dukcapil dan BPS hanya memang hanya sebesar 170 ribu jiwa. Jumlah 
yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 
berkisar 265 juta jiwa. Namun, permasalahan muncul saat dilakukan disagregasi 
data jumlah penduduk pada tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Provinsi Riau 
contohnya, selisih jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS dan Ditjen Dukcapil 
mencapai 740 ribu jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Riau yang hanya sekitar 6 
juta jiwa (berbeda lebih dari 12 persen).

Perbedaan data jumlah penduduk ini tidak dapat diabaikan karena dapat 
menimbulkan permasalahan besar bagi Indonesia, baik di bidang pengelolaan 
keuangan negara maupun aspek politik. Dalam bidang pengelolaan keuangan, data 
jumlah penduduk dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengalokasikan 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga perbedaan data 
jumlah penduduk yang terjadi menimbulkan kebingungan bagi pemerintah pusat 
dalam pengalokasian DAU dan DAK. Selain itu, perbedaan data jumlah penduduk 
juga menimbulkan permasalahan di bidang politik karena data jumlah penduduk juga 
digunakan untuk menentukan alokasi jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) asal daerah. Perbedaan data jumlah penduduk yang ada dapat menimbulkan 
keraguan bagi sebagian orang akan alokasi kursi DPR. Permasalahan-permasalahan 
yang timbul semakin menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki satu data 
kependudukan. 

Menyadari pentingnya satu data kependudukan untuk pertumbuhan dan 
pembangunan negara, maka Forum Masyarakat Statistik (FMS), bekerja sama dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 

SNAPSHOT KEGIATAN LOKAKARYA FORUM 
MASYARAKAT STATISTIK

“MENUJU SATU DATA KEPENDUDUKAN”
BADUNG, 10 JULI 2019
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serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melakukan 
pembahasan permasalahan tersebut secara 
sistematis dalam suatu lokakarya nasional yang 
bertajuk “Menuju Satu Data Kependudukan”. 
Acara ini diharapkan mampu memberikan masukan 
untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan 
Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sehingga dapat 
mencapai satu data kependudukan Indonesia yang 
berkualitas.

Lokakarya yang diselenggarakan di 
Jembrana, Bali pada tanggal 9 Juli 2019 ini diawali 
dengan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Bali, 
Ir. Adi Nugroho, MM. Dalam sambutannya, Adi 
menyampaikan beberapa harapannya terhadap 
kegiatan Sensus Penduduk 2020. Salah satu 
diantaranya adalah terciptanya data kependudukan 
tunggal yang dapat digunakan untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan data. Selain itu, Adi juga 
menyampaikan pentingnya upaya mendorong 
masyarakat agar lebih peduli terhadap tercatat dan 
ter-update-nya data mereka. Pernyataan tersebut 
sejalan dengan sambutan ketua Forum Masyarakat 
Statistik (FMS), Prof. Bustanul Arifin, yang juga 
menyampaikan bahwa permasalahan perbedaan 
data ini sebagian disebabkan oleh masyarakat 
yang masih kurang peduli terhadap arti pentingnya 
informasi yang mereka berikan. Dalam hal ini, 
masyarakat banyak yang tidak melakukan updating 
informasi terkait perubahan karakteristik demografi 
yang terjadi seperti mobilitas/perpindahan dan 
kematian.

Setelah sambutan, lokakarya nasional 
ini diisi dengan paparan dan diskusi dari empat 
pemateri. Pemateri pertama adalah Prof. Dr. 
Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri) dengan materi “Dukungan Dukcapil 
dalam Sensus Penduduk 2020”. Dalam paparannya, 
Zudan menyampaikan bahwa untuk mencapai 
cita-cita Satu Data Kependudukan, Ditjen Dukcapil 
membangun semangat dengan tiga fokus utama 
yaitu (1) sharing data kepada sesama instansi 
pemerintah, (2) membangun ekosistem menuju 
pendekatan one single identity, dan (3) satu negara 
satu data yang sama. Demi mewujudkan cita-
cita tersebut, pada Sensus Penduduk 2020, data 
kependudukan dari Ditjen Dukcapil akan dijadikan 
sebagai basis data dalam metode kombinasi 
SP2020. Data Ditjen Dukcapil yang digunakan 
kemudian di-update berdasarkan temuan hasil 
sensus penduduk, sehingga masyarakat yang belum 
melaporkan perubahan datanya dapat di-update 
datanya. 

Pemateri selanjutnya adalah Dr. Margo 
Yuwono, S.Si, M.Si (Deputi Bidang Statistik Sosial, 
Badan Pusat Statistik) yang menyampaikan materi 
bertajuk “Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data 
Kependudukan Indonesia”. Margo menyampaikan 
bahwa sensus penduduk ke-7 yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2020 nantinya akan berbeda dengan 
enam sensus penduduk sebelumnya. Hal ini karena 
SP2020 akan menggunakan metode kombinasi 
dengan menggunakan basis data administrasi 
awal yang didapatkan dari Ditjen Dukcapil. Tujuan 
umum dilaksanakannya SP2020 adalah untuk 
menyediakan data jumlah, komposisi, disribusi, 
dan karakteristik penduduk menuju Satu Data 
Kependudukan Indonesia. Sensus penduduk 
tersebut akan diselenggarakan pada tahun 2020 
untuk kegiatan cacah lengkap dan tahun 2021 
untuk pertanyaan yang lebih detil dengan sampel 3 
juta rumah tangga. Pelaksanaan Sensus Penduduk 
di tahun 2020 terbagi menjadi sensus online 
yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat 

Sambutan Kepala BPS Provinsi Bali,
Ir. Adi Nugroho, MM

Sambutan Ketua Forum Masyarakat Statistik, 
Prof. Bustanul Arifin
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dengan menggunakan CAWI (Computer Aided Web 
Interviewing) dan sensus tradisional secara door 
to door bagi penduduk yang belum melaksanakan 
sensus online. Sensus online diestimasi akan 
mendapat respon sebesar 22,92%. Harapannya, 
melalui Sensus Penduduk 2020, masyarakat akan 
mulai mengetahui pentingnya data yang dimulai 
dengan kesadaran masyarakat untuk meng-update 
datanya sendiri. Data sensus yang terkumpul 
nantinya harus dapat digunakan dan dikelola 
bersama oleh berbagai lembaga agar tercapai satu 
data kependudukan Indonesia. 

Pemateri ketiga adalah Turro S. Wongkaren, 
Ph.D dari Lembaga Demografi, FEB UI yang 
menyampaikan “Sumber Data Kependudukan dan 
Pemanfaatnya”. Turro mengemukakan bahwa data 

mengubah jumlah penduduk dengan signifikan.

Selanjutnya, sebagai pemateri terakhir, 
Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE, M.Si 
menyampaikan materi “Pemanfaatan Inklusivitas 
Integrasi Data Registrasi Kependudukan dengan 
Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar 
Sensus dalam Menunjang Kinerja Pembangunan”. 
Gusti menyampaikan bahwa tidak ada satupun 
program pembangunan yang tidak menggunakan 
data kependudukan. Sensus penduduk 2020 
dapat dijadikan sebagai momentum untuk 
mengintegrasikan data kependudukan dengan 
data registrasi. Integrasi data dapat mengurangi 
bias evaluasi kinerja pembangunan dan informasi 
yang disampaikan menjadi lebih akurat. Terkait 
pemanfaatan integrasi data kependudukan 
menuju Satu Data Kependudukan Indonesia 
direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Aspek regulasi, terkait bagaimana data dapat 
dihimpun sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 
2019 yang mengatur tentang Satu Data Indonesia.

2. Sumber daya manusia dan penatakelolaan data 
kependudukan di wilayah level terkecil perlu 
ditingkatkan.

3. Data registrasi penduduk belum dapat menjawab 
mobilitas penduduk. Sebagai contoh, banyak 
masyarakat yang tinggal di Karangasem dan 
Buleleng tetapi memiliki KTP Denpasar.

4. Integrasi data dijadikan sebagai momentum 
peningkatan kualitas data kependudukan secara 
berkelanjutan.

kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk 
sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas 
data laju pertumbuhan, jumlah, komposisi dan 
penyebaran penduduk, pendidikan, kesehatan, 
karakter, dan keamanan. Terdapat 3 (tiga) jenis 
sumber data kependudukan yaitu:

1. Registrasi vital, apabila sudah terdapat 
pencatatatan yang baik, lengkap, dan akurat 
maka sumber ini dapat menjadi sumber data 
kependudukan yang ideal.

2. Sensus penduduk, sumber data utama yang 
berfungsi untuk melakukan crosscheck data dari 
Ditjen Dukcapil.

3. Survei, sumber data yang paling luwes akan 
tetapi tergantung dengan jumlah sampel. Terlalu 
sulit untuk mencapai tingkat estimasi hingga 
kabupaten atau kecamatan karena terbatasnya 
anggaran untuk memperoleh sampel yang 
mencukupi.

Ketiga sumber data tersebut dapat 
digunakan untuk membuat proyeksi. Akan tetapi, 
dimungkinkan hasilnya tidak akurat karena 
banyaknya kebijakan di masa mendatang yang dapat 

Paparan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, 
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

Paparan Prof. Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si, 
Deputi Bidang Sosial BPS



• Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data
• Meningkatkan coverage melalui partisipasi responden (khususnya data 

perusahaan/establishment).
• Mediator dalam mengkomunikasikan data
• Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah (Musrenbangnas dan Musrenbang-
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