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Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kegiatan statistik bertujuan

untuk menyediakan data 

statistik yang lengkap, akurat, 

dan mutakhir dalam rangka

mewujudkan Sistem Statistik

Nasional yang andal, efektif, 

dan efisien guna mendukung

pembangunan nasional.



SISTEM STATISTIK NASIONAL 

(SSN)

Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur
kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, 
sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan

teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum 
Masyarakat Statistik yang secara teratur saling
berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik.



Aspek kebutuhan data statistik

Saran dan pertimbangan dari Forum
Masyarakat Statistik

Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber
dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana
yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, aspek penyebarluasan data yang 
dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum

Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
standarisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS 
dengan seluruh penyelenggara kegiatan
statistik

Aspek penyediaan informasi statistik
kepada konsumen sesuai dengan
kebutuhannya

KOMPONEN SSN
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TANTANGAN MEWUJUDKAN DATA BERKUALITAS

Bagaimana menjamin data yang dihasilkan oleh
produsen data, bebas dari konflik kepentingan 04

Bagaimana mengatur dan menetapkan pembagian
peran dan fungsi perangkat daerah dalam
penyelenggaraan statistik sektoral

01

Bagaimana menyelenggarakan kegiatan statistik yang
baik sesuai prinsip penyelenggaraan statistik 02

Bagaimana setiap produsen data mampu menghasilkan
data sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI)

03



PEMBAGIAN PERAN 
DAN FUNGSI
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PEMBAGIAN PERAN DAN FUNGSI 

Dalam menetapkan pembagian

peran dan fungsi perangkat

daerah dalam penyelenggaraan

statistik sektoral, Kepala Daerah

berpedoman kepada peraturan

perundangan yang berlaku.

Kepala Daerah mendorong

peningkatan kapasitas dan

kapabilitas perangkat daerah,

agar mampu menjalankan peran

dan fungsinya secara optimal

dalam penyelenggaraan statistik

sektoral
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PERAN DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH

memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen

Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia

menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data

Indonesia

membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina

Produsen Data tingkat daerah.

memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah

mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data

menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia

menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata

tingkat daerah.

WALIDATA TINGKAT DAERAH

PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH
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Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya 
dipublikasikan, wajib:

meminta rekomendasi BPS 
dengan didahului 
pemberitahuan rancangan 
penyelenggaraan kegiatan 
Survei kepada BPS

mengikuti rekomendasi 
yang diberikan BPS

menyerahkan hasil 
penyelenggaraan 
kepada BPS

Rekomendasi Kegiatan Statistik



PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
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Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan
masyarakat dan tersedia bagi siapapun tanpa terkecuali

Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dapat
dipertanggungjawabkan

Pilihan sumber informasi, metode pengumpulan, penghitungan, dan
penyajian data statistik mengacu pada standar ilmiah

Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan
penggunaan

Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari
beban atau kejenuhan responden

Prinsip Penyelenggaraan Statistik (1)



Prinsip Penyelenggaraan Statistik (2)

Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi 
individu dan sumbernya 

Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan

Koordinasi dalam penyelenggaraan statistik untuk mewujudkan 
sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif 

Menggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-
ukuran statistik yang mengacu pada standar internasional

Kerjasama penyelenggaraan statistik diutamakan dalam rangka 
perbaikan statistik nasional



TAHAPAN KEGIATAN STATISTIK

DATA 
BERKUALITAS

Specify 
Needs

Design

Build

Collect

Process

Analyze

Disse-
minate

Eva-
luate

Manajemen

Kontrol



DIMENSI KUALITAS DATA

Interpretabilitas

Akurasi

Aksesibilitas

Relevansi

Koherensi & 

Keterbandingan

Aktualitas &

Tepat Waktu

Memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari aspek cakupan maupun konten

Mampu mengukur /menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari suatu

peristiwa/fenomena

Data yang dihasilkan mudah diakses

Konsisten dan selaras dengan statistik lain dari sumber yang berbeda

dalam menggambarkan peristiwa atau fenomena sehingga dapat

dibandingkan antar wilayah dan waktu

Memiliki perbedaan jangka waktu yang pendek dengan peristiwa atau

fenomena dan disebarluaskan/ didiseminasikan sesuai jadwal

Disajikan secara jelas dan mudah dipahami



DATA YANG SESUAI 
PRINSIP-PRINSIP SDI
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Koordinator Pembina Data

Walidata

Perangkat Daerah

Produsen Data

dan/ 
atau

Forum  SDI

PRINSIP  SDI
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Data yang dihasilkan

memenuhi Standar Data

Data yang dihasilkan memiliki

metadata

Data yang dihasilkan memenuhi

kaidah interoperabilitas

Data yang dihasilkan

menggunakan kode

referensi/data induk

Statistik Keuangan Geospasial

Berkomunikasi dan 

berkoordinasi dalam

penyelenggaran SDI

BAPPEDA



DATA YANG BEBAS 
KONFLIK KEPENTINGAN
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Menghasilkan Data Yang Bebas Dari Konflik Kepentingan

Pentingnya pemahaman bahwa data bukanlah alat

untuk memamerkan keberhasilan suatu perangkat

daerah dalam menjalankan program kerja

Pentingnya pemahaman bahwa data adalah potret

yang sebenarnya dari suatu peristiwa/fenomena

yang terjadi

Pentingnya pembinaan dan pengawasan teknis

dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara

berkesinambungan
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