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I. Latar Belakang dan Motivasi 

Sejak lulus kuliah dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) pada tahun 2010, saya 

langsung bertugas di Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Sebagai perguruan tinggi 

kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS), maka semua lulusan STIS langsung 

bekerja sebagai PNS BPS di seluruh Indonesia, termasuk saya. 

Pada umumnya di daerah atau kabupaten pelosok seperti Kabupaten Majene, jumlah 

pegawai memang masih sangat kurang. Oleh karena itu, ketika saya mulai bekerja di BPS Majene 

saya langsung diberi tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Statistik Produksi. 

Hal ini dikarenakan masih kurangnya pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Hampir 

semua seksi disini ditangani oleh satu orang tanpa ada staf yang membantu. Saya sendiri sebagai 

pelaksana tugas Kepala Seksi Produksi bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perstatistikan 

di bidang ekonomi meliputi sektor pertanian, industri, pertambangan, energi dan konstruksi. 

 Secara umum kegiatan perstatistikan di Seksi Statistik Produksi dapat dibagi menjadi 3 

bagian utama :  

I. Pelaksanaan survei atau sensus guna mendapatkan raw-data (data mentah) di bidang 

ekonomi. 

II. Memproses data mentah tersebut menjadi berbagai ukuran statistik atau parameter seperti 

perkiraan produksi beras, indeks industri, indeks konstruksi, PDRB, inflasi dan lain-lain.  

III. Mendeskripsikan dan menganalisa ukuran statistik atau parameter tersebut guna 

menjelaskan fenomena ekonomi yang ada, lalu hasilnya di publikasikan.  

Walaupun ketika kuliah jurusan saya Statitika Ekonomi, tetapi ilmu dan kemampuan saya 

dibidang ekonomi masih kurang. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran di STIS lebih 

menekankan pada ilmu statistikanya. Oleh karena itu, untuk bagian I (pertama) kegiatan 

perstatistikan, saya tidak menemukan kesulitan yang berarti, karena saya sudah terbiasa dengan 

berbagai macam metode statistik baik teori maupun praktek dikampus. Adapun untuk bagian 

kedua dan ketiga saya memang harus belajar lagi, karena bagian ini mengkombinasikan teori 

ekonomi dengan metode kuantitatif dalam ukuran statistik secara lebih mendalam. Saya juga 

masih harus menambah pengetahun saya dibidang ekonomi sehingga saya dapat memberikan 

deskripsi dan analisa yang tepat terkait kondisi perekonomian lewat ukuran statistik atau 

parameter yang saya hasilkan sebelumnya.  

Hal ini menjadi sangat penting karena data, ukuran statistik, parameter, deskripsi dan 

analisa statistik yang BPS hasilkan akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan 

pembangunan. Bisa dibayangkan kalau BPS salah memberikan masukan bagi pemerintah dalam 



perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Tentu hasil dari 

pembangunan itu meleset dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Program-program yang 

digulirkan menjadi tidak efektif sehingga target-target pembangunan jadi sulit dicapai. Oleh 

karena itu saya sebagai bagian dari BPS ingin terus meningkatkan ilmu dan kapasitas saya 

sehingga data statistik yang saya hasilkan  akurat, objektif, aktual dan relevan. Ukuran-ukuran 

statistik dan parameter yang dihasilkan menjadi representatif dan analisanya semakin tepat. 

Sehingga akan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan agar lebih efektif dan 

efesien.  

 

II. Program Studi 

Program studi Models and Methods of Quantitative Economics (QEM) di bawah 

koordinasi Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne dengan rincian sebagai berikut : 

Nama Program 
Erasmus Mundus Models and Methods of Quantitative 

Economics (QEM) 

Lama Perkuliahan 2 Tahun 

Kredit 

120 ECTS 

ECTS adalah sistem kredit yang digunakan pada pendidikan 

tinggi Eropa. 

Universitas 

- Tahun pertama di Universitat Autonoma de 

Barcelona, Barcelona, Spain. 

- Tahun kedua di Universite Paris 1 Pantheon 

Sorbonne, Paris, France. 

 

III. Waktu Pelaksanaan Studi 

Perkuliahan dilakukan full-time selama 2 tahun. Tahun pertama dilakukan di Universitat 

Autonome de Barcelona, sedangkan tahun kedua di Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne. 

 

Tahun Pertama 5 September 2015 – 31 Juli 2016 

Tahun 2015 2016 

Bulan 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Semester I II 

Tempat Universitat Autonoma de Barcelona 

 

Tahun Kedua 5 September 2016 – 31 Juli 2017 

Tahun 2016 2017 

Bulan 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 



Semester III IV 

Tempat Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne 

 

IV. Paska Studi 

Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja di BPS. Saya berharap ilmu dan 

kemampuan yang saya dapatkan selama studi dapat meningkatkan kuliatas data, statistik dan 

parameter yang dihasilkan BPS, serta membuat deskripsi dan analisa data menjadi lebih jelas dan 

tajam. Walhasil semua pengguna data BPS baik dari kalangan pemerintah, swasta, peneliti dan 

mahasiswa dapat memperoleh data berkualitas; presisi, objektif, aktual dan relevan.  

BPS merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk langsung dalam 

melakukan kegiatan statistik vital (sosial kependudukan, ekonomi dan pertanian), sehingga 

segala data guna mendukung pembangunan nasional harus merujuk kepada data BPS. Oleh 

karena itu, hal ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar bagi BPS. Sehingga, saya 

sebagai bagian dari BPS memiliki tanggung jawab guna menjadikan BPS lebih baik demi 

pembangunan yang lebih baik pula. 

Disamping itu selain bekerja secara professional di BPS, saya juga berencana untuk 

menjadi dosen di almamater saya (STIS) atau universitas lain demi menyebarkan ilmu 

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Dengan pengalaman lapangan 

(praktek) sebagai statistisi di bidang ekonomi selama lebih dari 4 tahun dan ilmu teori yang saya 

dapatkan selama studi menjadi modal bagi saya sehingga saya dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh kepada murid-murid saya kelak. Semoga dengan itu, saya bisa bermanfaat bagi 

banyak orang dan menjadi amal ibadah bagi saya. 

 


