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SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. 

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt atas 
rahmat dan berkahnya, buletin BERAS (Berita 
Seputar ST2023) BPS Provinsi Kalimantan Utara 
edisi Agustus 2022 ini dapat diterbitkan. 
Buletin ini hadir sebagai salah satu wujud 
publisitas menggaungkan kegiatan Sensus 
Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 
2023. 

Mengambil tajuk “BPS Kaltara Siap Menyambut 
ST2023”, buletin ini akan menghadirkan ulasan 
berita dan informasi mengenai apa saja persiapan 
yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 
Provinsi Kalimantan Utara dalam menyongsong 
kegiatan ST2023. 

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu penyusunan buletin 
BERAS ST2023. Semoga bermanfaat dan selamat 
membaca.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tanjung Selor,   Agustus 2022
Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan 

Utara 

          Slamet Romelan, S.S.T., M.Si
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Sensus pertanian merupakan sensus yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat 
Statistik setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran tiga. Sensus 
ini telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yakni pada 
tahun 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 dan 2013. Selanjutnya, Sensus Pertanian 
ketujuh akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. 

Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) bertujuan untuk memotret perubahan 
struktur pertanian Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, 
juga digunakan sebagai basis penyedia kerangka sampel bagi survei-survei yang 
akan dilaksanakan di antara dua sensus. Data hasil ST2023 juga diharapkan 
mampu menjawab kebutuhan data pertanian baik di level nasional maupun 
internasional. 

Untuk itu, ST2023 telah dirancang dengan standar internasional yang mengacu 
pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan 
World Programme for the Cencus of Agriculture (WCA).

1. Kegiatan pemetaan lapangan pemutakhiran kerangka geospasial 
wilayah kerja statistik (wilkerstat) pada bulan Maret Tahun 2022. Tujuan 
kegiatan ini ialah untuk mendapatkan kerangka geospasial dan muatan 
wilkerstat ST2023 yang mutakhir sebagai dasar perencanaan dalam 
pelaksanaan ST2023. 

2. Updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha 
Pertanian Lainnya (DUTL) pada bulan Juni-Juli 2022. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk memperoleh direktori yang lengkap dan terkini 
dari perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya yang akan 
digunakan sebagai dasar pencacahan lengkap pada Sensus Pertanian 
tahun 2023

3. Publisitas ST2023. Kegiatan ini dilakukan menggunakan berbagai 
macam kanal media, baik daring maupun luring. Tujuannya ialah untuk 
menyebarluaskan gaung kegiatan Sensus Pertanian 2023

Nah, dalam rangka persiapan kegiatan ST2023, BPS telah melaksanakan 
beberapa kegiatan diantaranya: 
‘‘

‘‘

Sekilas
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Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 telah 
dilaksanakan rapat pembentukan 
tim publisitas ST2023 BPS Provinsi 
Kalimantan Utara di ruang rapat 
kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara. 
Rapat ini menjadi salah satu jembatan 
koordinasi tim ST2023, serta sebagai 
salah satu momen untuk memonitoring 
progres masing-masing tim dalam 
menjalankan tugas dan fungsi sesuai 
tanggung jawabnya. Rapat dihadiri 
oleh Ketua tim Agro dan perwakilan 
bidang ST2023. Adapun beberapa 
output yang dihasilkan dari rapat kali 
ini adalah sebagai berikut
• Rencana pembuatan buletin 

ST2023, desain ruang Agro ST2023, 
dan pembuatan video publisitas 
Kegiatan ST2023

• Penunjukan ketua dan para 
anggota tim untuk masing-masing 
kegiatan tersebut

• Pembahasan desain hingga 
pengadaan pakaian/Publisitas 
ST2023

• Revisi SK Tim Sekretariat ST2023
• Revisi SK Tim Pelaksana ST2023 

Bidang Pengolahan

Rapat Pembentukan
Tim Publisitas ST2023
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Sekilas Pembuatan Video 
Publisitas ST2023
BPS Provinsi Kalimantan Utara
Video menjadi salah satu pilihan 
media yang masif digunakan dalam 
menyukseskan sebuah kegiatan. 
Berisi sembilan orang yang diketuai 
oleh Mohamad Syahrul Muharom, 
video publisitas ST2023 BPS Provinsi 
Kalimantan Utara saat ini sedang 
dalam proses pembuatan, dan tidak 
lama lagi akan ditayangkan. 

Video ini nantinya bertujuan untuk 
menyebarluaskan informasi terkait 
pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 
di Kalimantan Utara yang mencakup 
tujuh subsektor pertanian, yakni 

Tanaman Pangan, Tanaman 
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, 
Jasa Pertanian dan Perburuan, 
Kehutanan dan Penebangan Kayu, 
serta Perikanan.

Proses pengambilan video dilakukan 
di beberapa wilayah Kalimantan Utara. 
Hal ini berarti, selain mengenalkan 
ST2023, secara tidak langsung video ini 
juga dapat mengenalkan Kalimantan 
Utara kepada masyarakat. Semoga 
dengan adanya video sebagai wadah 
publisitas, dapat menyampaikan 
informasi kepada masyarakat luas 
secara efektif dan efisien.
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Berita Seputar ST2023 (BERAS) 
merupakan buletin yang menyajikan 
berbagai macam informasi terkait 
ST2023 di lingkungan BPS Provinsi 
Kalimantan Utara. Berbagai 
informasi menarik yang dihadirkan 
dalam buletin ini meliputi kegiatan 
publisitas, kegiatan lapangan, 
progres kegiatan ST2023, maupun 
informasi menarik lainnya. Buletin 
BERAS terbit berkala setiap empat 
bulan sekali dengan info-info terkini 
terkait ST2023 di Kalimantan Utara.  
Buletin ini juga menjadi salah satu 
sarana internalisasi kepada seluruh 
pegawai BPS di Provinsi Kalimantan 
Utara. Dalam penyusunan buletin 
ini, beberapa pegawai telah ditunjuk 
sebagai tim penyusun yang diketuai 
oleh Nurin Ainistikmalia

Buletin
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Persiapan
Ruang Agro ST2023

Nurul Lia Sinta Dewi ditunjuk sebagai 
ketua tim yang mengoordinir para 
anggota tim. 

Ruangan agro ini didesain agar menjadi 
ruangan yang nyaman saat digunakan 
untuk berdiskusi, sehingga diharapkan 
dapat membantu para pegawai 
dalam menemukan ide-ide kreatif 
untuk perencanaan maupun kegiatan 
ST2023 di Provinsi Kalimantan Utara. 
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Agar kegiatan ST2023 di BPS Provinsi 
Kalimantan Utara dapat berjalan 
lancar dan sinergis, maka dibuatlah 
area khusus yang digunakan sebagai 
ruangan rapat maupun diskusi terkait 
perencanaan kegiatan ST2023. 
Selain itu, ruangan tersebut juga 
menjadi ruang publisitas dan wadah 
kreativitas dalam rangka persiapan 
ST2023. Dalam mendesain dan 
mengatur ruangan Agro ST2023, 
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Sebelum pelaksanaan Sensus 
Pertanian pada tahun 2023, BPS perlu 
menyiapkan kerangka induk sebagai 
dasar perencanaan dalam pelaksanaan 
Sensus Pertanian 2023 (ST2023). 
Kerangka induk ST2023 meliputi 
Kerangka induk muatan Wilayah Kerja 
Statistik (Wilkerstat) dan kerangka 
geospasial ST2023. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
ketersediaan kerangka induk 
wilayah kerja statistik sebagai dasar 
pelaksanaan lapangan ST2023 serta 
untuk mendapatkan muatan wilkerstat 
pertanian ST2023 yang mutakhir. 

Kegiatan pemetaan lapangan 
dilaksanakan pada 1-31 Maret 2022 
di setiap Kabupaten/Kota. Banyak 
tantangan yang harus dihadapi para 
petugas lapangan selama kegiatan, 

Pemutakhiran
Kerangka Geospasial dan
Muatan Wilkerstat ST2023

seperti jalan berlumpur akibat hujan, 
wilayah remote yang harus diakses 
menggunakan pesawat perintis, serta 
sungai deras yang harus diarungi 
menggunakan perahu.

Setelah data dari lapangan didapatkan, 
tahapan selanjutnya ialah pengolahan 
hasil pemetaan lapangan Wilkerstat 
ST2023 di setiap Kabupaten/Kota 
mulai April sampai dengan Desember 
2022. 

Kegiatan ini dimulai dengan 
pengolahan muatan yang 
dilaksanakan pada 18 April s.d 30 Juni 
2022. Dilanjutkan dengan kegiatan 
pengolahan peta, perbaikan batas, dan 
digitasi titik bangunan pada 13 Juni 
s.d 30 September 2022. Setelah itu, 
dilaksanakan layouting pada 1 Oktober 
s.d 31 Desember 2022. Nantinya, 
kegiatan ini akan menghasilkan 
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lapangan dalam rangka pemutakhiran 
kerangka geospasial dan muatan 
wilkerstat ST2023 yang dilaksanakan 
pada tanggal 8-10 Februari 2022 
secara daring. Selain itu, BPS 
Provinsi Kalimantan Utara juga 
menyelenggarakan Pelatihan Petugas 
Pengolahan Pemetaan Lapangan 
Wilkerstat ST2023 yang dilaksanakan 
pada tanggal 12-13 April 2022 secara 
tatap muka di Tanjung Selor.

kerangka induk muatan wilayah kerja 
statistik yang siap digunakan sebagai 
dasar perencanaan dalam pelaksanaan 
Sensus Pertanian 2023.

Agar seluruh kegiatan dapat berjalan 
sesuai dengan Standard Operating 
Procedure (SOP), maka sebelum 
melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tersebut, BPS Provinsi Kalimantan 
Utara telah menyelenggarakan 
pelatihan Instruktur Daerah pemetaan 
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Pelatihan yang diberikan langsung 
oleh instruktur nasional, Faris 
Lahudin, S.Tr.Stat., berhasil membuat 
para peserta menerima nilai rata-
rata sebesar 90, yang artinya semua 
peserta layak menjadi petugas dalam 
kegiatan lapangan updating DPP dan 
DUTL. 

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni – 
31 Juli 2022, dilaksanaan kegiatan 
lapangan Updating DPP dan DUTL. 
Kegiatan ini dilakukan di seluruh 
Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara 
dengan total 31 petugas lapangan 
menggunakan metode CAPI (Computer-
Assisted Personal Interview). Tentunya, 
harapan kita semua, kegiatan ini 
mampu menjadi dasar untuk kegiatan 
Sensus Pertanian 2023 ke depan. 

Updating DPP dan DUTL:
Direktori Perusahaan Pertanian dan
Direktori Usaha Pertanian Lainnya
Updating DPP dan DUTL bertujuan untuk memperoleh direktori yang lengkap 
dan terkini dari perusahaan pertanian dan usaha pertanian lainnya yang akan 
digunakan sebagai dasar pencacahan lengkap pada tahun 2023. Updating DPP 
dan DUTL sendiri memiliki rangkaian kegiatan mulai dari pemutakhiran hingga 
publikasi hasil.

Pada tanggal 23–26 Mei 2022 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 
telah menyelenggarakan salah satu rangkaian kegiatan Updating DPP dan DUTL 
yakni pelatihan petugas. Pelatihan tersebut dibuka dan ditutup oleh Koordinator 
Fungsi Statistik Produksi, Vivi Azwar, SP, M.Si., serta diikuti sekitar 31 peserta 
yang terdiri dari pegawai organik BPS Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Utara 
dan mitra statistik BPS. 
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