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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-ST2013-SKB-2014-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
versi 1.0 (2014) raw data baru

Gambaran
ABSTRAK
Sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari peranan
sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2013 sekitar 14,43% dan penyerapan tenaga kerja di sektor
pertanian menurut hasil Sakernas (Februari 2013) sekitar 35,05%. Ekspor sektor pertanian pada tahun 2013 mencapai
5.728,3 juta US dollar (3,14% dari total ekspor Indonesia).
Pembangunan di sektor pertanian selain bertujuan meningkatkan produksi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rumah
tangga pertanian. Untuk itu diperlukan data yang dapat menggambarkan profil rumah tangga usaha pertanian, struktur
ongkos usaha komoditas pertanian, dan sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian. Dalam rangka memenuhi kebutuhan
data tersebut dilakukan Sensus Pertanian 2013 yang meliputi pencacahan lengkap, survei pendapatan petani, dan
pencacahan subsektor.
Kegiatan Sensus Pertanian 2013 Lanjutan pada tahun 2014 adalah ST2013 Subsektor. Salah satu kegiatan ST2013
Subsektor adalah Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (ST2013 SKB).
Tujuan ST2013 SKB adalah :
a. Mendapatkan data profil rumah tangga usaha perkebunan.
b. Mendapatkan data struktur ongkos komoditas perkebunan.
c. Mendapatkan data mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha tanaman perkebunan.
Cakupan adalah ST2013 SKB dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Cakupan
ST2013 SKB meliputi 4 komoditas nasional (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) dan 2 dari 10 komoditas unggulan provinsi
(aren/enau, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, pala, sagu, teh, tebu, dan tembakau).

JENIS DATA
Sampel Probabilitas

UNIT ANALISIS
Unit analisis terkecil yang digunakan pada kegiatan ini adalah Rumah Tangga usaha perkebunan.

TOPICS
Topik

Kosakata

URI

Agriculture & Rural Development

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
2

Indonesia - Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan 2014

Seluruh Wilayah Indonesia kecuali DKI Jakarta

GEOGRAPHIC UNIT
Rancangan penyajian, sampai dengan tingkat: Kabupaten/Kota

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama
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Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan
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PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan Afiliasi

Role

Rr Rokhidah

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata pada dokumen dan
study description

Supiati,Susi Kastini

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata pada datasets
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Sampling
Prosedur Sampling
1. Desain Sampling Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Perkebunan 2014
2. Jenis rancangan sampel adalah probability
3. Metode sampling yang digunakan pada SKB 2014 adalah two-stage stratified sampling design. Penarikan sampel blok
sensus untuk setiap strata usaha jenis tanaman perkebunan di setiap kabupaten dilakukan secara terpisah dengan prosedur
sebagai berikut:
i) Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size
sistematik dengan size jumlah rumah tangga usaha tanaman perkebunan.
ii) Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematik sampling dengan
jenis usaha tanaman perkebunan utama, dan luas tanam setahun yang lalu dalam m2; jumlah pohon/lajar pada saat
pencacahan dan menghasilkan selama setahun yang lalu hasil pendataan keterangan usaha komoditas pertanian terpilih
(Daftar ST2013-UKPT Blok II Rincian 201.D1 Kolom (4) yang utama) sebagai implicit stratification.

4. Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu:
i. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan
cakupan ST 2013 yang distratifikasi menurut jenis tanaman perkebunan utama dan diurutkan menurut strata. Eligible blok
sensus SKB 2014 adalah blok sensus yang memiliki jumlah eligible rumah tangga usaha tanaman perkebunan 10 atau lebih.
ii. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman
perkebunan di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut jenis tanaman perkebunan utama, luas tanam setahun
yang lalu dalam m2; jumlah pohon/lajar pada saat pencacahan dan menghasilkan selama setahun yang lalu hasil pendataan
keterangan usaha komoditas pertanian terpilih (Daftar ST2013-UKPT Blok II Rincian 201.D1 Kolom (4) yang utama). Eligible
rumah tangga SKB 2014 adalah rumah tangga yang memiliki usaha tanaman perkebunan utama sesuai dengan kriteria
batas minimal usaha (BMU).
5. Alokasi sampel
Jumlah sampel SKB 2014 dirancang untuk estimasi tingkat provinsi. Alokasi sampel rumah tangga dan blok sensus menurut
strata jenis usaha tanaman perkebunan utama dilakukan untuk setiap kabupaten. Metode alokasi sampel yang digunakan
akan disesuaikan dengan distribusi jumlah rumah tangga per strata.
i. Alokasi sampel rumah tangga menurut kabupaten dilakukan dalam satu provinsi dilakukan untuk setiap jenis usaha
dengan power allocation
ii. Alokasi sampel rumah tangga menurut strata dalam satu kabupaten
iii.Jumlah sampel blok sensus menurut strata ditentukan
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Kuesioner
Gambaran
Jenis dokumen yang digunakan :
1. Sketsa Peta Blok Sensus ST2013-WB (Hasil Pemutakhiran Blok Sensus Terpilih)
Sketsa peta blok sensus untuk pelaksanaan pencacahan ST2013 SKB oleh PCS adalah sketsa peta blok sensus hasil
pemutakhiran blok sensus terpilih subsektor pada bulan April 2014.
2. Daftar ST2013-SKB.DSRT
Daftar ini berisi sampel rumah tangga usaha perkebunan terpilih dan keterangan hasil pencacahan.
3. Daftar ST2013-SKB.S
Daftar ini digunakan untuk melakukan pencacahan pada rumah tangga usaha komoditas perkebunan terpilih yang
tercantum dalam Daftar ST2013-SKB.DSRT. Satu Daftar ST2013-SKB.S digunakan untuk mencacah satu rumah tangga usaha
komoditas perkebunan terpilih.
4. Buku Pedoman Pencacah Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (ST2013-SKB.PCS)
Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi pencacah dalam melakukan pencacahan rumah tangga usaha perkebunan.
5. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (ST2013-SKB.PMS)
Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi pengawas/pemeriksa dalam melakukan pengawasan lapangan dan pemeriksaan
dokumen hasil survei rumah tangga usaha perkebunan.
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
2014-05-26
2014-01
2014-07
2014-11

Akhir
2014-07-07
2014-02
2014-10
2014-11

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

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Kuesioner
Jenis dokumen yang digunakan :
1. Sketsa Peta Blok Sensus ST2013-WB (Hasil Pemutakhiran Blok Sensus Terpilih)
Sketsa peta blok sensus untuk pelaksanaan pencacahan ST2013 SKB oleh PCS adalah sketsa peta blok sensus hasil
pemutakhiran blok sensus terpilih subsektor pada bulan April 2014.
2. Daftar ST2013-SKB.DSRT
Daftar ini berisi sampel rumah tangga usaha perkebunan terpilih dan keterangan hasil pencacahan.
3. Daftar ST2013-SKB.S
Daftar ini digunakan untuk melakukan pencacahan pada rumah tangga usaha komoditas perkebunan terpilih yang
tercantum dalam Daftar ST2013-SKB.DSRT. Satu Daftar ST2013-SKB.S digunakan untuk mencacah satu rumah tangga usaha
komoditas perkebunan terpilih.
4. Buku Pedoman Pencacah Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (ST2013-SKB.PCS)
Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi pencacah dalam melakukan pencacahan rumah tangga usaha perkebunan.
5. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (ST2013-SKB.PMS)
Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi pengawas/pemeriksa dalam melakukan pengawasan lapangan dan pemeriksaan
dokumen hasil survei rumah tangga usaha perkebunan.

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

1. Pencacah (PCS)
2. Pengawas / Pemeriksa (PMS)
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Pengolahan Data
Pengolahan Lainnya
Informasi tentang desain data entry, meliputi:
1. pengolahan data ST2013-Subsektor ini terbagi dalam dua tahap yaitu :
i. Pengolahan pra komputer
Pengolahan pra komputer merupakan kegiatan pengolahan sebelum data diolah dengan menggunakan komputer yang
meliputi penerimaan dan pengelompokan dokumen (receiving batching), dan penyuntingan dan penyandian (editing coding)
. Editing coding dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.
ii. Pengolahan dengan komputer
Pengolahan dengan komputer merupakan kegiatan pengolahan data hasil editing coding dengan menggunakan program
aplikasi pengolahan data entri hingga diperoleh clean data.
Pengolahan dengan komputer di lakukan di BPS Provinsi.
2. Sistem pengolahan berbasis cleint-server dengan dilengkapi beberapa fasilitas seperti data persiapan, backup restore
database, dll pada aplikasi server; dan entri data 9 (sembilan) subsektor, master wilayah dan komoditi, tabulasi, dll pada
aplikasi client.
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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