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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-SUSENAS-2015-MARET-M1-KOR

Versi
DESKRIPSI VERSI
versi 1.0 (2015) raw data baru

Gambaran
ABSTRAK
Salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin setiap tahun adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Melalui Susenas dikumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan,
pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya.
Tujuan Penyelenggaraan Susenas
1. Menyediakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan,
fertilitas, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data dan indikator dari Susenas telah
dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan,
monitoring dan evaluasi program pembangunan pemerintah.
2. Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data tingkat kemiskinan dalam interval waktu yang lebih
pendek (dari sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali setahun atau lebih), maka mulai tahun 2011 BPS melakukan
perubahan dalam penyelenggaraan Susenas. Perubahan penting dalam penyelenggaraan Susenas 2011, dan masih
diteruskan sampai tahun 2014, adalah:
Statistik yang dihasilkan dari Susenas 2015 antara lain adalah
1. Statistik/Indikator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Statistik/Indikator Kesra yang dapat disusun dari hasil pengumpulan data
kor, antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (bidang pendidikan), Angka
Kesakitan (bidang kesehatan), Rata-rata Umur Perkawinan Pertama, Angka Partisipasi KB (bidang fertilitas), Rata-rata Luas
Hunian Rumah perkapita, Persentase Penggunaan Air Bersih (bidang perumahan),
data publikasi wanita dan pria, dan lainlain.
2. Statistik Konsumsi dan Pengeluaran Statistik yang dapat disusun dari hasil pengumpulan data konsumsi, antara lain
rata-rata pengeluaran penduduk yang dirinci menurut jenis makanan dan bukan makanan, rata-rata konsumsi penduduk
yang dirinci menurut jenis makanan, rata-rata konsumsi kalori dan protein, angka gini ratio, dan jumlah/persentase
penduduk miskin.
JENIS DATA
Sampel Probabilitas
UNIT ANALISIS
Unit analisis terkecil yang digunakan pada kegiatan ini adalah rumah tangga biasa, tidak termasuk rumah tangga khusus.

Ruang Lingkup
CATATAN
Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963, dengan mengumpulkan data konsumsi pengeluaran rumah tangga,
dan selanjutnya susenas telah mengalami beberapa kali pengembangan.
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Perubahan yang dilakukan pada penyelenggaraan Susenas 2015 :
1. Pencacahan Susenas akan dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, masing-masing pada bulan Maret dan September;
2. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan
tingkat kabupaten/kota, pencacahan bulan
September dengan ukuran sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya untuk estimasi provinsi dan
nasional;
3. Setiap periode pencacahan menggunakan 2 (dua) kuesioner. Pencacahan bulan Maret menggunakan kuesioner Kor dan
kuesioner Konsumsi/Pengeluaran,
pencacahan bulan September menggunakan kuesioner Konsumsi/Pengeluaran dan kuesioner Modul (Pendidikan dan Sosial
Budaya, Kesehatan dan Perumahan,
atau Ketahanan Sosial) sesuai siklus tahun pendataannya;
4. Sejumlah variabel pokok dari kuesioner Kor yang harus selalu dikumpulkan datanya pada setiap periode pencacahan akan
menjadi bagian dari materi kuesioner Modul.. Dengan rancangan Susenas baru sebagaimana disebut pada Butir 2 diatas,
maka mulai tahun 2015 data tingkat kabupaten/kota akan dapat disediakan pada tahun yang sama dengan tahun
pelaksanaan survei.

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Seluruh Wilayah Indonesia
GEOGRAPHIC UNIT
Rancangan penyajian, sampai dengan tingkat: Nasional / Provinsi
POPULASI
1. Total jumlah rumah tangga sampel Susenas 2015 adalah 300.000 rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota pada
bulan Maret dan 75.000 rumah tangga untuk estimasi provinsi pada bulan September.
2. Tidak dibedakan menurut desa/kota

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik

PROSEDUR LAINNYA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik

Role

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
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Nama

Singkatan Afiliasi

Role

Rr Rokhidah

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata pada bagian deskripsi
metadata dan deskripsi kegiatan

Sukedi

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata pada bagian datasets

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2016-01-12
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.0 (2016-01-12) metadata baru
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-SUSENAS-2015-MARET-M1-KOR-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Secara ringkas tentang desain sampling
1. Penjelasan ringkas pengumpulan data Susenas Maret 2015 :
Salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin setiap tahun adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Susenas mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi kondisi kesehatan,
pendidikan, fertilitas, Keluarga Berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data dan indikator dari Susenas
telah dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan,
monitoring dan evaluasi dari program pembangunan pemerintah.
2. Jenis rancangan sampel adalah probabilitas
3. Sampel untuk Susenas September 2015 estimasi provinsi merupakan subsampel dari Susenas Maret 2015 yang dipilih
menggunakan metode two stages stratified sampling seperti berikut:
Tahap 1: Memilih 7.500 Blok Sensus secara systematic sampling dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai
alokasi di setiap strata kesejahteraan perkotaan/perdesaan pada masing-masing kabupaten/kota. Hasilnya berupa Daftar
Sampel Blok Sensus Susenas September 2015 (VSEN15.DSBS).
Tahap 2 : Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling dengan implicit stratification pendidikan
tertinggi yang ditamatkan KRT.
4. Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan SUPAS 2015 adalah sekitar 183.000
blok sensus (25% populasi) yang ditarik secara PPS size rumah tangga SP2010 dari master frame blok sensus. Selanjutnya
untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut: - Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa
SP2010. - Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 25% blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25% blok
sensus ini disebut sampling frame induk. - Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di
setiap blok sensus terpilih.
5. Alokasi sampel adalah :
Total jumlah rumah tangga sampel Susenas MSBP 2015 adalah 75.000 rumah tangga untuk estimasi provinsi pada bulan
September.

5

Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 Maret (KOR)

Kuesioner
Gambaran
Susenat Maret 2015 Kor menggunakan kuesioner VSEN15.K . Kuesioner VSEN15.K mencakup pertanyaan-pertanyaan:
1. Keterangan demografi, akte kelahiran, dan pendidikan anak usia dini;
2. Keterangan pendidikan anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
3. Keterangan bepergian dan korban kejahatan;
4. Keterangan keluhan, rawat jalan, dan jaminan kesehatan;
5. Keterangan rawat inap dan merokok;
6. Keterangan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga, tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan nomor
induk kependudukan (NIK);
7. Keterangan tentang balita, yaitu imunisasi untuk balita dan ASI untuk bayi dua tahun (baduta);
8. Keterangan teknologi informasi dan komunikasi anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
9. Keterangan ketenagakerjaan anggota ruta berumur 10 tahun ke atas;
10. Keterangan fertilitas, penolong persalinan, dan keluarga berencana untuk perempuan pernah kawin berumur 15-49
tahun;
11. Keterangan perumahan;
12. Keterangan perlindungan sosial;
13. Keterangan kepemilikan barang dan sumber penghasilan ruta.
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
2015-02-21
2014-12-01
2015-04-15

Akhir
2015-03-31
2014-12-31
2015-06-15

Cycle
1. Pelaksanaan lapangan
2. Perencanaan/persiapan
3. Pengolahan

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Kuesioner
Susenat Maret 2015 Kor menggunakan kuesioner VSEN15.K . Kuesioner VSEN15.K mencakup pertanyaan-pertanyaan:
1. Keterangan demografi, akte kelahiran, dan pendidikan anak usia dini;
2. Keterangan pendidikan anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
3. Keterangan bepergian dan korban kejahatan;
4. Keterangan keluhan, rawat jalan, dan jaminan kesehatan;
5. Keterangan rawat inap dan merokok;
6. Keterangan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga, tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan nomor
induk kependudukan (NIK);
7. Keterangan tentang balita, yaitu imunisasi untuk balita dan ASI untuk bayi dua tahun (baduta);
8. Keterangan teknologi informasi dan komunikasi anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
9. Keterangan ketenagakerjaan anggota ruta berumur 10 tahun ke atas;
10. Keterangan fertilitas, penolong persalinan, dan keluarga berencana untuk perempuan pernah kawin berumur 15-49
tahun;
11. Keterangan perumahan;
12. Keterangan perlindungan sosial;
13. Keterangan kepemilikan barang dan sumber penghasilan ruta.

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

1. Staf BPS dan KSK : 2060 Orang
2. Mitra BPS :3883 orang
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Pengolahan Data
Pengolahan Lainnya
Desain data entry Susenas, meliputi:
1. Cara entry data, adalah
- Batching
- Editing
- Coding
- Data Entri/Scan
- Verifikasi
- Validasi
- Tabulasi
2. Software yang digunakan :
software Microsoft Visual Studio 2012 dengan bahasa pemrograman C# dan database Microsoft SQL Server 2008 R2
3. Double data entry :
Membuat aturan validasi yang ketat, melakukan pengecekan awal data hasil pencacahan dan hasil entri data.
4. Kinerja dari operator data entry :
Revisi dengan Menggunakan Nilai Rata-rata Kelompok
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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