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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-SUSENAS-2015-SEPTEMBER-M1-MSBP

Gambaran
ABSTRAK
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.
Informasi statistik sebagai salah satu produk sistem informasi merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pembangunan. Sejalan dengan tugas pokok BPS
dalam melaksanakan kegiatan statistik yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir
dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal,
efektif dan efisien, guna mendukung pembangunan nasional, BPS berkomitmen untuk melanjutkan membangun citranya
melalui pelayanan data yang berkualitas dan prima (cepat, baik, mudah dan murah) kepada pengguna data.
BPS telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan Susenas. Pada tahun 2013, kegiatan yang telah dilakukan BPS
dalam rangka pengembangan Susenas antara lain rapat, baik rapat dengan internal BPS maupun dengan mengundang
instansi dan lembaga luar BPS serta workshop untuk menyusun indikator sosial ekonomi yang akan dikumpulkan melalui
Susenas yang baru. Kegiatan pengembangan Susenas dilanjutkan kembali pada tahun 2014, dengan meneruskan kegiatan
yang sudah dilakukan pada tahun 2013. Fokus kegiatan pengembangan
Susenas pada tahun 2014 adalah perbaikan kuesioner dan buku pedoman serta melihat sejauh mana kuesioner Susenas
yang baru dapat diterapkan pada pengumpulan data yang
sesungguhnya. Ujicoba kegiatan pengembangan Susenas yang pertama dilakukan di Provinsi Jawa Barat pada Bulan Maret
2014. Ujicoba kedua dilakukan dengan lingkup yang lebih besar di empat provinsi yaitu di Provinsi Sumatera Barat,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku pada bulan April 2014.
Pada tahun 2015, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui. Mulai tahun 2011, kegiatan pengumpulan data Susenas
dilaksanakan secara triwulanan, sedangkan pada tahun
2015 kegiatan tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Pada bulan Maret,
pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga
sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang dicacah menggunakan kuesioner Kor dan
Konsumsi Pengeluaran. Sementara itu, pengumpulan data
Susenas pada bulan September mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang dicacah menggunakan kuesioner Susenas
Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dan Konsumsi
Pengeluaran (KP).
Data yang dikumpulkan dalam Susenas MSBP (Daftar VSEN15.MSBP) meliputi:
a. Keterangan demografi anggota rumah tangga (ART) yang mencakup nama ART, hubungan dengan kepala rumah tangga,
status perkawinan, jenis kelamin, bulan dan tahun kelahiran,
dan umur;
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b. Keterangan ART untuk semua umur yang mencakup kepemilikan pakaian, frekuensi makann makanan pokok, makan lauk
pauk berprotein tinggi (nabati dan hewani), ketersediaan
lokasi/tempat tetap untuk tidur, dan kesehatan;
c. Keterangan kebersamaan, yang mencakup keberadaan pasangan dalam rumah tangga untuk ART yang berstatus kawin,
serta keberadaan bapak dan ibu kandung untuk ART berumur 0-17 tahun dan belum kawin.
d. Keterangan aktivitas bersama dengan orang tua/wali untuk ART berumur 0-17 tahun dan belum kawin yang mencakup
kegiatan makan/belajar makan, menonton TV, belajar/membaca
buku, dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng, beribadah/berdoa, berbincangbincang/ ngobrol,
bermain/rekreasi/berolahraga, bermain games, mengakses internet,
mengurus rumah tangga dan membantu menambah penghasilan;
e. Keterangan ART berumur 0-4 tahun yang mencakup informasi pemberian ASI, imunisasi, ibu atau yang bertanggung
jawab terhadap anak tersebut bekerja, dan kepada siapa dititipkan bila ibu atau yang bertanggung jawab terhadap anak
tersebut bekerja di luar rumah;
f. Keterangan ART berumur 5 tahun ke atas yang mencakup kegiatan olahraga, menonton televisi, mendengarkan radio,
membaca surat kabar/koran, membaca buku cetak, membaca
artikel dari media elektronik, mengunjungi perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan masyarakat, mengunjungi
museum/situs peninggalan sejarah, menonton pertunjukan/
pameran seni, penggunaan bahasa, dan keterangan pendidikan yang meliputi kemampuan membaca dan menulis,
partisipasi sekolah, jenjang pendidikan, tingkat/kelas tertinggi,
ijazah/STTB tertinggi, jurusan pendidikan dan alasan utama tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi;
g. Keterangan ART berumur 5 tahun ke atas yang masih sekolah yang mencakup apakah bersekolah di sekolah negeri atau
swasta, apakah naik kelas pada tahun ajaran sebelumnya,
sarana transportasi yang biasa digunakan ke sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, jarak terdekat yang
ditempuh ke sekolah, lama perjalanan ke sekolah, perolehan Pedoman Pencacahan 4 Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
2015 beasiswa/bantuan pendidikan, sumber beasiswa/bantuan pendidikan, kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya
pendaftaran, biaya pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler/Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) yang diikuti, kebiasaan belajar di
luar jam sekolah dan akses
internet sebagai penunjang tugas sekolah;
h. Keterangan ART berumur 10 tahun ke atas yang mencakup keterangan hubungan sosial kemasyarakatan dan keterangan
ketenagakerjaan. Keterangan hubungan sosial kemasyarakatan meliputi partisipasi dalam kegiatan pertemuan/rapat di
lingkungan sekitar (RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan), keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan
desa/kelurahan, dan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi. Keterangan ketenagakerjaan meliputi kegiatan yang
dilakukan seminggu terakhir, lapangan usaha, status pekerjaan, pekerjaan tambahan, jam kerja, alasan utama tidak bekerja
dan khusus ART 60 tahun ke atas yang tidak bekerja ditanyakan apakah mempunyai tunjangan pensiun, kiriman
dari anak, atau bantuan dari sanak/saudara;
i. Keterangan sosial budaya rumah tangga yang mencakup keterangan pendidikan lainnya, keterangan kebudayaan dan
keterangan kerukunan/toleransi. Keterangan pendidikan lainnya
meliputi keikutsertaan dalam kursus/bimbingan belajar, pembelian surat kabar/majalah/ tabloid, dan keberadaan mantan
ART berumur 5-24 tahun yang tinggal di luar rumah tangga
(seperti di pondok pesantren, boarding school, kost/kontrak, tinggal di rumah famili dan lainnya). Keterangan kebudayaan
meliputi pengibaran bendera merah putih, penggunaan
busana daerah/tradisional, keterlibatan dalam pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung, keterlibatan dalam
upacara adat. Keterangan kerukunan/toleransi
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meliputi persepsi terhadap kegiatan dari suku bangsa/agama lain, dan persepsi terhadap berteman dengan orang dari suku
bangsa/agama lain.
j. Keterangan perumahan mecakup status kepemilikan bangunan tempat tinggal, lantai, dinding, atap terluas, ketersediaan
fasilitas akses internet, sumber utama penerangan, sumber air minum utama, sumber utama air untuk penggunaan lainnya,
fasilitas tempat buang air besar, jenis jamban dan tempat pembuangan akhir tinja.
k. Keterangan perlindungan sosial mencakup kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS-PBI, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), penerimaan manfaat dengan menggunakan
KPS/KKS/KIS/KIP, penerimaan bantuan tunai, pembelian beras miskin (raskin) dan penerimaan kredit usaha.
l. Keterangan akses finansial mencakup kepemilikan tabungan/simpanan berupa uang, tempat menyimpan uang/menabung,
bentuk layanan tabungan/simpanan dan keikutsertaan dalam arisan uang.

JENIS DATA
Sampel Probabilitas

UNIT ANALISIS
Unit analisis terkecil yang digunakan pada kegiatan ini, adalah rumah tangga

TOPICS
Topik

Kosakata

URI

Social Development
Children & Youth
Education
Health

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Seluruh Wilayah Indonesia

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

POPULASI
Pendataan Susenas MSBP 2015 dilaksanakan bulan September 2015, mencakup 75.000 rumah tangga sampel dan tersebar
di seluruh wilayah di Indonesia menghasilkan estimasi yang dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi.
Rumah tangga sampel Susenas adalah rumah tangga yang terdapat dalam blok sensus biasa, tidak termasuk yang tinggal
dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya serta rumah tangga khusus yang berada di blok sensus
biasa.

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Badan Pusat Statistik

PROSEDUR LAINNYA
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Nama

Afiliasi

Role

Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Badan Pusat Statistik

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan Afiliasi

Role

Rr Rokhidah

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata pada bagian deskripsi
metadata dan deskripsi kegiatan (v1.0)

Supiati

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Membuat metadata Datasets

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2016-06-15
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.0 (2016-06-15) metadata baru
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-SUSENAS-2015-SEPTEMBER-M1-MSBP-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Desain sampling, yang meliputi:
1. Pada tahun 2015, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui. Mulai tahun 2011, kegiatan pengumpulan data
Susenas dilaksanakan secara triwulanan, sedangkan pada tahun 2015 kegiatan tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dalam
setahun, yaitu bulan Maret dan September. Pada bulan Maret, pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga
sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang dicacah menggunakan kuesioner Kor dan
Konsumsi Pengeluaran. Sementara itu, pengumpulan data Susenas pada bulan September mencakup 75.000 rumah tangga
sampel yang dicacah menggunakan kuesioner Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dan Konsumsi
Pengeluaran (KP).2. Jenis rancangan sampel adalah probability
2. Metodologi yang digunakan di poin 2, Three stage sampling (Panel Blok Sensus)
3. Sampling frame:
Kerangka sampel yang digunakan untuk kegiatan Susenas 2015 terdiri dari:
1. Kerangka sampel tahap pertama adalah Blok Sensus Biasa hasil SP2010 (sekitar 720.000 BS) yang memuat keterangan
jumlah rumah tangga dan penduduk.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah 25 persen Blok Sensus Biasa hasil SP2010 (sekitar 180.000 BS) yang telah
distratifikasi berdasarkan indeks kesejahteraan rumah tangga (wealth
index) dan perkotaan/perdesaan per kabupaten/kota.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil hasil pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus
Susenas terpilih yang memuat informasi mengenai ijazah tertinggi
yang dimiliki oleh kepala rumah tangga
5. Alokasi sampel
Pendataan Susenas MSBP 2015 dilaksanakan bulan September 2015, mencakup 75.000 rumah tangga sampel dan tersebar
di seluruh wilayah di Indonesia menghasilkan estimasi yang
dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi. Rumah tangga sampel Susenas adalah rumah tangga yang terdapat
dalam blok sensus biasa, tidak termasuk yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya
serta rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

6

Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 September (MSBP)

Kuesioner
Gambaran
Instrumen yang digunakan Susenas September 2015 (MSBP)
1. VSEN15.DSBS Daftar SampelBlok Sensus BPS Kab/Kota
2. VSEN15.P Daftar Pemutakhiran Muatan Rumah Tangga dalam Blok Sensus BPS RI (soft copy)
3. VSEN15.DSRT Daftar Sampel Rumah TanggaTerpilih (2 rangkap) BPS Kab/Kota
4. VSEN15.MHU Daftar Monitoring Hasil Updating BPS RI
5. Sketsa Peta BS SP2010-WB Alat bantu pengenalan wilayah BPS Kab/Kota
6. VSEN15.KP Daftar pertanyaan Konsumsi Pengeluaran BPS Kab/Kota Dicetak di Daerah
7. VSEN15.MSBP Daftar pertanyaan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
2015-09-01
2015-01
2015-09-07
2015

Akhir
2015-09-20
2015-08
2015-12-31
2015

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

Jangka waktu
Mulai
2015-09-01

Akhir
2015-09-20

Cycle
N/A

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Kuesioner
Instrumen yang digunakan Susenas September 2015 (MSBP)
1. VSEN15.DSBS Daftar SampelBlok Sensus BPS Kab/Kota
2. VSEN15.P Daftar Pemutakhiran Muatan Rumah Tangga dalam Blok Sensus BPS RI (soft copy)
3. VSEN15.DSRT Daftar Sampel Rumah TanggaTerpilih (2 rangkap) BPS Kab/Kota
4. VSEN15.MHU Daftar Monitoring Hasil Updating BPS RI
5. Sketsa Peta BS SP2010-WB Alat bantu pengenalan wilayah BPS Kab/Kota
6. VSEN15.KP Daftar pertanyaan Konsumsi Pengeluaran BPS Kab/Kota Dicetak di Daerah
7. VSEN15.MSBP Daftar pertanyaan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

Pencacah (Staf BPS, Mitra)
Pengawas (Staf BPS)
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Pengolahan Data
No content available
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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