


Lampiran 1  

Surat nomor  : B-0030/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

 

  

Kepada yang terhormat: 

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan 

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan 

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  

12. Sekretaris Utama BKKBN 

13. Kepala BKD Pemerintah Provinsi 

14. Kepala BKD Pemerintah Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2  

Surat nomor  : B-0030/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

 

KISI-KISI UJIAN KOMPETENSI 

 

A. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Pelaksana Lanjutan dan Penyelia: 

1. Menguasai teknik lapangan 

2. Menguasai teknik pengumpulan data (mampu menjelaskan cara melakukan pengumpulan 

data yang baik) 

3. Menguasai teknik pengolahan (mampu menjelaskan tata cara pengolahan data yang baik) 

4. Menguasai teknik pengawasan (mampu menjelaskan tata cara pengawasan yang baik) 

5. Menguasai teknik penyusunan publikasi dan ringkasan eksekutif. 

6. Menguasai teknik analisis (menganalisis data secara deskriptif) 

 

B. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Muda: 

1. Menguasai tata cara penelaahan bahan/informasi untuk kegiatan statistik, misalnya 

mencari dan menelaah referensi/pustaka untuk penyiapan dan publikasi statistik 

2. Menguasai metode sampling tingkat menengah  misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel sederhana dan penimbang estimasi  

3. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data, misalnya pedoman 

receiving-batching, penyuntingan dan penyandian (editing-coding), aturan validasi (rule 

validasi) entry data, dan revalidasi  

4. Menguasai metode estimasi parameter, misalnya memperkirakan populasi dengan 

menggunakan beberapa indikator 

5. Menguasai metode analisis statistik mendalam satu sektor misalnya analisis regresi, time 

series dan lain-lain 

6. Menguasai metode statistik tingkat lanjutan  (time series, regresi berganda, analisis 

multivariate dan ekonometrik)  

 

C. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Madya: 

1. Menguasai metode sampling tingkat lanjutan misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel  secara stratifikasi atau klaster untuk multistage sampling serta sampling error 

kegiatan statistik. 

2. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data untuk validitas data 

misalnya aturan validasi (rule validasi), entry data, dan revalidasi 

3. Menguasai metode analisis statistik mendalam lintas sektor, misalnya analisis regresi, 

time series dan lain-lain (lebih dari satu sektor) 

4. Menguasai metode pengembangan indikator statistik , misalnya metode penghitungan 

kemiskinan, indeks kebahagaiaan, indikator keluarga prasejahtera dan lain-lain 

5. Menguasai metode statistik tingkat khusus misalnya Structural Equation Models (SEM, 

Lisrel), Bayesian Model, Neural Network, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3  

Surat nomor  : B-0030/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

 

Tata Cara Penggunaan Aplikasi Inpassing 

Untuk Pendaftaran Peserta Uji Kompetensi Statistisi 

 

 

1. Alamat aplikasi inpassing untuk pendaftaran peserta uji kompetensi adalah 

jafung.bps.go.id/inpassing. 

2. Operator inpassing dapat menjadi operator untuk mendaftarkan peserta uji kompetensi. 

Apabila belum terdapat operator inpassing maka Sekretariat Jenderal/Biro 

Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul mendaftarkan diri 

sebagai operator sistem inpassing melalui menu register operator pada  

jafung.bps.go.id/inpassing dengan melampirkan surat penugasan. 

3. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifkasi usulan operator dan menginformasikan 

username dan password kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui 

email. 

4. Setelah mendapatkan username dan password, operator mengusulkan peserta uji 

kompetensi melalui menu Pengusulan Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan 

dan Penetapan Angka Kredit terakhir. 

 

 





Lampiran 1  

Surat nomor  : B-0028/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

  

KISI-KISI UJIAN KOMPETENSI 

 

A. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Pelaksana Lanjutan dan Penyelia: 

1. Menguasai teknik lapangan 

2. Menguasai teknik pengumpulan data (mampu menjelaskan cara melakukan pengumpulan 

data yang baik) 

3. Menguasai teknik pengolahan (mampu menjelaskan tata cara pengolahan data yang baik) 

4. Menguasai teknik pengawasan (mampu menjelaskan tata cara pengawasan yang baik) 

5. Menguasai teknik penyusunan publikasi dan ringkasan eksekutif. 

6. Menguasai teknik analisis (menganalisis data secara deskriptif) 

 

B. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Muda: 

1. Menguasai tata cara penelaahan bahan/informasi untuk kegiatan statistik, misalnya 

mencari dan menelaah referensi/pustaka untuk penyiapan dan publikasi statistik 

2. Menguasai metode sampling tingkat menengah  misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel sederhana dan penimbang estimasi  

3. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data, misalnya pedoman 

receiving-batching, penyuntingan dan penyandian (editing-coding), aturan validasi (rule 

validasi) entry data, dan revalidasi  

4. Menguasai metode estimasi parameter, misalnya memperkirakan populasi dengan 

menggunakan beberapa indikator 

5. Menguasai metode analisis statistik mendalam satu sektor misalnya analisis regresi, time 

series dan lain-lain 

6. Menguasai metode statistik tingkat lanjutan  (time series, regresi berganda, analisis 

multivariate dan ekonometrik)  

 

C. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Madya: 

1. Menguasai metode sampling tingkat lanjutan misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel  secara stratifikasi atau klaster untuk multistage sampling serta sampling error 

kegiatan statistik. 

2. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data untuk validitas data 

misalnya aturan validasi (rule validasi), entry data, dan revalidasi 

3. Menguasai metode analisis statistik mendalam lintas sektor, misalnya analisis regresi, 

time series dan lain-lain (lebih dari satu sektor) 

4. Menguasai metode pengembangan indikator statistik , misalnya metode penghitungan 

kemiskinan, indeks kebahagaiaan, indikator keluarga prasejahtera dan lain-lain 

5. Menguasai metode statistik tingkat khusus misalnya Structural Equation Models (SEM, 

Lisrel), Bayesian Model, Neural Network, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 





Lampiran 1  

Surat nomor  : B-0029/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

  

KISI-KISI UJIAN KOMPETENSI 

 

A. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Pelaksana Lanjutan dan Penyelia: 

1. Menguasai teknik lapangan 

2. Menguasai teknik pengumpulan data (mampu menjelaskan cara melakukan pengumpulan 

data yang baik) 

3. Menguasai teknik pengolahan (mampu menjelaskan tata cara pengolahan data yang baik) 

4. Menguasai teknik pengawasan (mampu menjelaskan tata cara pengawasan yang baik) 

5. Menguasai teknik penyusunan publikasi dan ringkasan eksekutif. 

6. Menguasai teknik analisis (menganalisis data secara deskriptif) 

 

B. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Muda: 

1. Menguasai tata cara penelaahan bahan/informasi untuk kegiatan statistik, misalnya 

mencari dan menelaah referensi/pustaka untuk penyiapan dan publikasi statistik 

2. Menguasai metode sampling tingkat menengah  misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel sederhana dan penimbang estimasi  

3. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data, misalnya pedoman 

receiving-batching, penyuntingan dan penyandian (editing-coding), aturan validasi (rule 

validasi) entry data, dan revalidasi  

4. Menguasai metode estimasi parameter, misalnya memperkirakan populasi dengan 

menggunakan beberapa indikator 

5. Menguasai metode analisis statistik mendalam satu sektor misalnya analisis regresi, time 

series dan lain-lain 

6. Menguasai metode statistik tingkat lanjutan  (time series, regresi berganda, analisis 

multivariate dan ekonometrik)  

 

C. Kisi-kisi Kompetensi pengetahuan Statistisi Madya: 

1. Menguasai metode sampling tingkat lanjutan misalnya menyusun metode pemilihan 

sampel  secara stratifikasi atau klaster untuk multistage sampling serta sampling error 

kegiatan statistik. 

2. Menguasai tatacara penyusunan pedoman  pengolahan data untuk validitas data 

misalnya aturan validasi (rule validasi), entry data, dan revalidasi 

3. Menguasai metode analisis statistik mendalam lintas sektor, misalnya analisis regresi, 

time series dan lain-lain (lebih dari satu sektor) 

4. Menguasai metode pengembangan indikator statistik , misalnya metode penghitungan 

kemiskinan, indeks kebahagaiaan, indikator keluarga prasejahtera dan lain-lain 

5. Menguasai metode statistik tingkat khusus misalnya Structural Equation Models (SEM, 

Lisrel), Bayesian Model, Neural Network, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2  

Surat nomor  : B-0029/BPS/2340/01/2018 

Tanggal  : 11 Januari 2018 

 

 

Tata Cara Penggunaan Aplikasi Inpassing 

Untuk Pendaftaran Peserta Uji Kompetensi Statistisi 

 

 

1. Alamat aplikasi inpassing untuk pendaftaran peserta uji kompetensi adalah 

jafung.bps.go.id/inpassing. 

2. Operator inpassing dapat menjadi operator untuk mendaftarkan peserta uji kompetensi. 

Apabila belum terdapat operator inpassing maka Sekretariat Jenderal/Biro 

Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul mendaftarkan diri 

sebagai operator sistem inpassing melalui menu register operator pada  

jafung.bps.go.id/inpassing dengan melampirkan surat penugasan. 

3. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifkasi usulan operator dan menginformasikan 

username dan password kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui 

email. 

4. Setelah mendapatkan username dan password, operator mengusulkan peserta uji 

kompetensi melalui menu Pengusulan Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan 

dan Penetapan Angka Kredit terakhir. 

 

 

 




