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Bule n Ringkas Sta s cal & Policy Brief
edisi Desember mebahas 5 ar kel. Dalam ar kel
pertama yang ditulis oleh oleh Asep Suryahadi dan
Teguh Dartanto dibahas mengenai stategi
komunikasi penerapan metode baru pengukuran
kemiskinan. Ar kel kedua yang ditulis oleh Drajat
Irianto membahas mengenai keamanan informasi.
Pada ar kel ke ga yang ditulis oleh Saiful Mahdi
dan Ibnu Mundir, dibahas penggunaan sta s k
untuk tanggap dan pengurangan risiko bencana.
Ar kel keempat yang ditulis oleh Teguh Dartanto
dan Asep Suryahadi dibahas mengenai aterna f
metode baru pengukuran kemiskinan. Sedangkan
ar kel kelima yang ditulis oleh Hadi Susanto dan
Sri Soelistyowa membahas mengenai proﬁl
formasi modal tetap bruto Indonesia.
Metodologi pengukuran kemiskinan
dinilai perlu diubah agar pengukuran yang
dilakukan menggambarkan kondisi kemiskinan
yang lebih sesuai dengan keadaan di masyarakat
pada saat ini. Metodologi pengukuran kemiskinan
yang telah dilakukan sampai sekarang disusun
pada tahun 1998. Dalam kurun waktu lebih dari 20
tahun ini telah terjadi perubahan kondisi
masyarakat yang besar, sehingga beberapa
komponen dari metodologi sudah dak sesuai lagi
dengan keadaan masyarakat. Mengingat isu
kemiskinan merupakan isu yang sensi f secara
sosial dan poli k, maka perubahan metode dalam
pengukuran kemiskinan perlu disampaikan
kepada pemangku kepen ngan kemiskinan dan
publik secara sangat ha -ha .
Ar kel kedua memaparkan tentang
pen ngnya melakukan upaya pengamanan
informasi. Hal ini karena informasi dapat dijadikan
landasan dalam pengambilan keputusan. Terlebih,
informasi dianggap sebagai sebuah kekuatan
dalam melakukan pengembangan dan manipulasi
informasi mampu mengendalikan pengetahuan,
keyakinan, krea ﬁtas, bahkan membentuk
perilaku dalam kehidupan. Perkembangan IPTEK
membuat keamanan informasi dak dapat
dipisahkan dari keamanan cyber. Kuatnya
serangan cyber memungkinkan terjadinya
serangan terhadap berbagai data dan informasi
pen ng yang dikelola Kementerian/Lembaga.
Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta
beberapa ndakan sederhana dapat dijadikan
pendekatan untuk melindungi informasi.
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Ar kel selanjutnya membahas mengenai
te r j a d i nya p e r u b a h a n p a ra d i g m a d a l a m
menangangi bencana dari 'penanganan' (respon)
menjadi 'pengurangan resiko bencana' terutama
setelah megagempa 9 skala Richter dan tsunami
yang melanda Aceh di tahun 2004. Pen ng dan
strategisnya peran data dan informasi sta s k
makin disadari sejak Tsunami Aceh 2004.
Sayangnya, data dan informasi sta s k dianggap
pen ng hanya pada saat 'respon terhadap
bencana' dan belum menjadi bagian 'pengurangan
risiko bencana' (PRB) secara terpadu dan
menyeluruh. Penggunaan data dan sta s k
sebagai informasi bukan hanya untuk merespon
sebuah bencana, tapi juga untuk usaha
pengurangan risiko bencana (PRB) dalam
manajemen risiko bencana yang lebih terpadu dan
menyeluruh.
Angka kemiskinan merupakan salah satu
indikator capaian utama pembangunan di
Indonesia. Metode pengukuran kemiskinan yang
saat ini digunakan oleh Badan Pusat Sta s k yang
disusun pada tahun 1998 sudah dianggap dak
sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sehingga
dirasa perlu dilakukan perubahan metode
penghitungan kemiskinan. Melalui Ar kel
“Alterna f Metode Baru Pengukuran Kemiskinan:
Konsep dan Tantangan”, akan disampaikan sejarah
perhitungan kemiskinan di Indonesia, konsep dan
metode proposal perhitungan kemiskinan baru,
dan kri si metode perhitungan kemiskinan baru
untuk memberikan gambaran secara
komprehensif terkait alterna f metode baru
perhitungan kemiskinan.
Dalam ar kel kelima, dibahas mengenai
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang
memiliki informasi yang masih belum cukup untuk
dapat menggambarkan proﬁl pembentukan
modal di Indonesia karena tersedia dalam bentuk
agregat. Oleh karena itu, rincian PMTB dalam
bentuk disagregasi diperlukan agar menjadi lebih
informa f. Keterkaitan antara Full Sequence of
Accounts (Sector Accounts) dan Supply and Use
Table memiliki beberapa simpul yang salah satu di
antaranya adalah PMTB. PMTB yang
terdisagregasi, memiliki kompleksitas setara
dengan kedua framework tersebut sehingga
memegang peran yang pen ng dalam menjaga
konsistensi di antara keduanya.

ALTERNATIF METODE BARU PENGUKURAN
KEMISKINAN: KONSEP DAN TANTANGAN

Oleh Teguh Dartanto1 dan Asep Suryahadi2
Pendahuluan

A

ngka kemiskinan merupakan salah satu indikator capaian utama pembangunan
di Indonesia, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk menurunan angka
kemiskinan atau bahkan menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Tujuan ini
sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
nomer 1 yaitu dak ada kemiskinan (no poverty). Melihat data kemiskinan selama kurun
waktu 20 tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yang
cukup dras c, dari sekitar 18,2 di tahun 1999 menjadi 9,41 di tahun 2019. Tantangan
pengentasan kemiskinan ke depan akan kian berat mengingat laju penurunan
kemiskinan secara alamiah akan melambat, sehingga pembaruan terkait konsep
penanggulangan kemiskinan menjadi mutlak untuk dilakukan.

“Metodologi
pengukuran
kemiskinan
dinilai perlu
diubah agar
pengukuran
yang dilakukan
menggambarkan
kondisi
kemiskinan
yang lebih
sesuai dengan
keadaan
masyarakat
pada saat ini.”

Tantangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial,
budaya dan media, adalah adanya pergeseran konsep dan ukuran kemiskinan itu
sendiri. Dartanto dan Otsubo (2013) menggambarkan bahwa ukuran kemiskinan akan
berubah seiring dengan perkembangan perekonomian sebuah negara, sebagai
contohnya: ukuran kemiskinan absolut dengan ketercukupan kalori makanan cocok
untuk negara ter nggal atau berkembang tetapi dak cocok untuk negara maju karena
di negara maju ketercukupan kalori bukan merupakan permasalahan utama. Mengingat
perkembangan perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir, termasuk di
dalamnya perubahan pola konsumsi masyarakat yang cukup besar, metode pengukuran
kemiskinan yang saat ini digunakan oleh Badan Pusat Sta s k yang disusun pada tahun
1998 sudah dianggap dak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Penyesuaian metode
pengukuran akan meningkatkan kredibilitas dari angka kemiskinan itu sendiri karena
mampu memotret kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Mengapa penyesuaian metode pengukuran kemiskinan ini pen ng? Dalam
kontek kebijakan, hal ini sangat berguna untuk evaluasi berbagai efek ﬁtas kebijakan
pengentasan kemiskinan. Ravallion (2019) menunjukkan bahwa metode Perhitungan
Kemiskinan 1998 adalah bersifat weakly rela ve ar nya Garis Kemiskinan akan naik
seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat dengan elas sitas kurang dari 0.5. Dua
implikasi Garis Kemiskinan yang sifatnya weakly rela ve adalah: pertama,
ke dakmampuan untuk menangkap fenomena orang yang sudah keluar dari
kemiskinan absolut sebagai akibat dari kenaikan pendapatan, karena garis kemiskinan
terus mengalami kenaikan seiring dengan rata-rata kenaikan pendapatan masyarakat;
kedua, ke dakmampuan untuk menangkap secara tepat dampak dari kebijakankebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan mungkin efek f untuk
mengeluarkan dari kemiskinan, tetapi karena ukuran kemiskinan yang terus bergerak
maka kebijakan pengentasan kemiskinan terlihat dak efek f.
Forum Masyarakat Sta s k (FMS) mengambil inisia f untuk mengkaji metode
pengukuran kemiskinan baru yang lebih menggambarkan kondisi dan pola konsumsi
masyarakat saat ini dan perkembangan baru dalam metodologi pengukuran kemiskinan
1 Teguh Dartanto adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
2 Asep Suryahadi adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020

Edisi 14 - Desember 2019

3

dari berbagai belahan dunia. Pada ar kel ini penulis
akan menyampaikan ga isu utama terkait dengan
metode pengukuran baru kemiskinan: pertama,
sejarah perhitungan kemiskinan di Indonesia dan
konsep perhitungan kemiskinan baru; kedua,
proposal metode perhitungan kemiskinan baru;
ke ga, kri si metode perhitungan kemiskinan baru
dan model gabungan metode perhitungan
kemiskinan lama dan baru. Penulis berharap ar kel
i n i d a p a t m e m b e r i k a n g a m b a ra n s e c a ra
komprehensif terkait dengan alterna f metode baru
perhitungan kemiskinan. Menulis juga menyadari
bahwa perubahan metode dalam pengukuran
kemiskinan, yang memiliki implikasi terhadap
ngkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin
yang dihitung, perlu disampaikan kepada pemangku
kepen ngan kemiskinan dan publik secara sangat
ha -ha dan meminimumkan gejolak dan
kegaduhan di dalam masyarakat. Ar kel lain akan
membahas secara lebih mendalam terkait dengan
strategi diseminasi dan komunikasi public terkait
dengan metode baru perhitungan garis kemiskinan.
Sejarah Perhitungan Garis Kemiskinan dan Konsep
Metode Baru Perhitungan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan kondisi
ke dakmampuan untuk memenuhi standar

kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Badan Pusat Sta s k (BPS) menggunakan konsep
kebutuhan dasar (Basic Need Approach) dalam
perhitungan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan
dipandang sebagai ke dakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan non-makanan yang diukur dengan
menggunakan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan
secara sederhana merupakan gabungan dari Garis
Kemiskinan Makanan yang merupakan nilai uang
dari makanan yang setara dengan 2,100
kalori/kapita/hari, dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (BPS, 2019a). Sedangkan deﬁnisi orang
m i s k i n a d a l a h o ra n g ya n g p e n g e l u a ra n
bulanannya kurang dari Garis Kemiskinan. Gambar
1 menjelaskan metode perhitungan Garis
Kemiskinan 1998.
Saat ini, BPS menggunakan metode
perhitungan Garis Kemiskinan 1998, dimana
metode ini merupakan penyempurnaan dari
metode perhitungan Garis Kemiskinan 1993
(diaplikasikan antara tahun 1993-1996) dan
metode perhitungan Garis Kemiskinan 1976
(diaplikasikan antaran tahun 1976-1990) (BPS,
2019a). Di Metode 1976, Garis Kemiskinan
Makanan berdasarkan harga kalori dari 2100 kalori
tetapi perhitungan harga kalori dak

Gambar 1. Alur Metode Perhitungan Kemiskinan Saat Ini (Metode BPS 1998)
Sumber: BPS, 2019a
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menggunakan basket komoditas, sedangkan Garis
Kemiskinan Non Makanan dihitung berdasarkan
penilaian ahli (professional judgement). Pada
Metode 1993, Garis Kemiskinan Makanan
berdasarkan harga 2.100 kalori dari 52 komoditas
dasar, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan
dihitung berdasarkan Survei Paket Komodi
Kebutuhan Dasar (SPKKD) 1993.
Berdasarkan pengalaman tersebut,
Metode Garis Kemiskinan 1998 sudah digunakan
selama 21 tahun dan belum dilakukan penyesuaian.
Bappenas menilai Garis Kemiskinan saat ini kurang
sesuai dengan keadaan (up to date) mengiku
berbagai perubahan yang terjadi di dalam
masyarakat. Oleh karena itu, Bappenas
menyarankan beberapa hal penyempurnaan garis
kemiskinan, antara lain: 1. Beberapa komoditas
esensial yang dikonsumsi oleh masyarakat belum
terakomodasi dalam perhitungan garis kemiskinan,
2. Permenkes No. 75 tahun 2013 tentang Angka
Kecukupan Gizi adalah 2.150 kalori, 3. Penggunaan
SPKKD tahun 2004 perlu diperbarui, 4. Tidak ada
jumlah komoditas yang tetap yang digunakan
antarwaktu, dan 5. Pemenuhan kebutuhan aspek
sosial (inklusi sosial) perlu menjadi per mbangan.
Kajian-kajian mengenai penyempurnaan
perhitungan Garis Kemiskinan sudah dilakukan oleh
BPS bekerja sama dengan Bappenas, salah satunya
menggunakan pendekatan Adult Equivalent Scale
(AES) dengan memper mbangkan struktur umur
anggota rumah tangga dengan kebutuhan kalori
2.500 kalori/ kapita dewasa/hari. Dengan
menggunakan Metode 2014 AES, angka Garis

Kemiskinan jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan angka Garis Kemiskinan Metode 1998,
konsekuensinya adalah angka kemiskinan di tahun
2017 meningkat menjadi 12,02% dari angka
kemiskinan metode 1998 yang sebesar 10,64%.
Kelemahan dari metode AES adalah sangat
tergantung dari struktur umur anggota rumah
tangga pada periode survei dan juga hasil angka
kemiskinan per provinsi rela f berbeda antara
hasil Metode 1998 dengan Metode 2014 AES.
Metode Baru Perhitungan Kemiskinan
Berdasarkan kondisi diatas, pengukuran
Garis Kemiskinan harus relevan bagi kelompok
miskin yaitu dengan memenuhi kriteria:
menggambarkan kondisi orang miskin baik dari sisi
konsumsi maupun populasi referensi, konsisten
dan dapat dibandingkan antarwaktu, dan robust
s e c a ra s t a s k . P ro p o s a l m e t o d e b a r u
perhitungan kemiskinan berikut ini dibuat
berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh dua
orang narasumber, Sudarno Sumarto dan Vivi
Alatas, dan simulasi perhitungan yang dilakukan
oleh staf BPS.
Proposal penyempurnaan Metode perhitungan
Garis Kemiskinan
Populasi Referensi
Populasi referensi diusulkan agar ditentukan +/10 persen l dari Garis Kemiskinan Sementara
(GKS). sehingga populasi referensi mewakili

Gambar 2. Penentuan Referensi Populasi
Edisi 14 - Desember 2019
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populasi di sekitar garis kemiskinan. GKS dihitung
dari Garis Kemiskinan tahun sebelumnya ditambah
dengan inﬂasi penduduk miskin. Referensi populasi
pada tahun-tahun berikutnya disamakan dengan
referensi populasi pada tahun dasar sampai
dilakukan perubahan tahun dasar (Gambar 2).

Jumlah komoditas dalam keranjang makanan
kemiskinan dinaikkan menjadi 60 komoditas.
Beberapa komoditas dikeluarkan dari keranjang
kemiskinan makanan karena sudah dak lagi
dikonsumsi penduduk miskin (Tabel 1). Sebagai
gan nya, sejumlah komoditas baru yang
dikonsumsi penduduk miskin atau memiliki
relevansi daerah ditambahkan (Tabel 2).

Tabel 1. Komoditas yang Dikeluarkan dari Keranjang Makanan Kemiskinan

Tabel 2. Komoditas yang Ditambahkan ke dalam
Keranjang Makanan Kemiskinan

Metode Laspeyres: Mengunci Kuan tas Komoditas
Makanan
Agar garis kemiskinan dak lagi weakly rela ve,
maka digunakan Metode Laspeyres untuk
menghitung garis kemiskinan makanan dari tahun
ke tahun, dimana kuan tas komoditas makanan
dibuat tetap mengiku kuan tas pada tahun dasar,

6
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sementara harganya disesuaikan pada se ap
tahun mengiku perkembangan median harga
(Gambar 3). Jumlah kalori dalam keranjang
makanan kemiskinan dinaikkan menjadi 2.150
sesuai dengan rekomendasi Widyakarya Nasional
Pangan dan Gizi tahun 2012. Perubahan lainnya
adalah rokok dikeluarkan dari faktor pengali kalori
(Gambar 4).

Gambar 3. Metode Laspeyres dalam Perhitungan Garis Kemiskinan Makanan

Gambar 4. Perhitungan Garis Kemiskinan Makanan

Gambar 5. Perhitungan Garis Kemiskinan Nonmakanan dengan Kurva Engel
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Perhitungan Garis Kemiskinan Nonmakanan
diusulkan agar menggunakan pendekatan dak
langsung, yaitu dengan metode kurva Engel. Dengan
metode ini terdapat dua alterna f perhitungan Garis
Kemiskinan Nonmakanan (Gambar 5). Pertama, Garis
Kemiskinan Nonmakanan batas atas (upper
Ravallion), dimana Garis Kemiskinan Nonmakanan
dihitung sebagai rerata pengeluaran nonmakanan
dari penduduk yang pengeluaran nonmakanannya
sama dengan Garis Kemiskinan Makanan. Kedua,
Garis Kemiskinan Nonmakanan batas bawah (lower
Ravallion), dimana Garis Kemiskinan Nonmakanan
dihitung sebagai rerata pengeluaran nonmakanan
dari penduduk yang pengeluaran totalnya sama
dengan Garis Kemiskinan Makanan. Perhitungan
Garis Kemiskinan Nonmakanan ini dapat
diimplementasikan dengan es masi regresi.

Hasil Simulasi Proposal Perhitungan Metode
Garis Kemiskinan
Hasil perhitungan ngkat kemiskinan dengan
metode yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tampak bahwa dengan menggunakan Garis
Kemiskinan Nonmakanan batas atas
menghasilkan
ngkat kemiskinan yang lebih
nggi daripada metode yang sekarang ini
digunakan. Sebaliknya bila menggunakan Garis
Kemiskinan Nonmakanan batas bawah maka
ngkat kemiskinan yang dihasilkan umumnya
lebih rendah daripada metode sekarang.
Mengingat Garis Kemiskinan dengan metode saat
ini dianggap terlalu rendah, maka tampak bahwa
alterna f yang lebih baik adalah menggunakan
Garis Kemiskinan Nonmakanan batas atas.
beberapa provinsi seper Maluku Utara.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Tingkat Kemiskinan dengan Metode Baru

G a m b a r 6 m e m p e r l i h a t k a n h a s i l bahwa ranking ngkat kemiskinan provinsi dengan
perhitungan ngkat kemiskinan provinsi dengan metode baru dak banyak berubah dari metode
metode baru. Secara umum hasilnya menunjukkan lama, dengan perkecualian beberapa provinsi
seper Maluku Utara.

Gambar 6. Hasil Perhitungan Tingkat Kemiskinan Propinsi dengan Metode Baru
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Penutup
Mengingat perkembangan perekonomian Indonesia
dalam dua dekade terakhir, termasuk di dalamnya
perubahan pola konsumsi masyarakat yang cukup
besar, metode pengukuran kemiskinan yang saat ini
digunakan oleh Badan Pusat Sta s k yang disusun
pada tahun 1998 sudah dianggap dak sesuai lagi
dengan kondisi masyarakat.
Kami menyarankan penyempurnaan dalam
perhitungan Garis Kemiskinan: 1. Populasi referensi
diusulkan agar ditentukan +/- 10 persen l dari Garis
Kemiskinan Sementara (GKS), 2. Jumlah komoditas

dalam keranjang makanan kemiskinan dinaikkan
menjadi 60 komoditas dan perubahan beberapa
komoditas, 3. Digunakan Metode Laspeyres untuk
menghitung Garis Kemiskinan Makanan dari
tahun ke tahun, dimana kuan tas komoditas
makanan dibuat tetap mengiku kuan tas pada
tahun dasar, sementara harganya disesuaikan
pada se ap tahun mengiku perkembangan
median harga, dan 4. Perhitungan Garis
Kemiskinan Nonmakanan diusulkan agar
menggunakan pendekatan dak langsung, yaitu
dengan metode kurva Engel.

Foto oleh: Chronomarchie
Sumber: pixabay.com

“

“

Saving our planet,
lifting people out of poverty,
advancing economic growth…
these are one and the same ﬁght.

Ban Ki-moon, Eighth Secretary-General of the United Nations
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W. EDWARDS DEMING

“

“

WITHOUT DATA
YOU’RE JUST
ANOTHER PERSON
WITH AN OPINION

Foto oleh Muhammad Muzamil dari situs Unsplash

KEAMANAN INFORMASI
Oleh Drajad Irianto1

Pendahuluan

I

“Informasi
dianggap sebagai
sebuah kekuatan
dalam melakukan
pengembangan.
Manipulasi
informasi mampu
mengendalikan
pengetahuan,
keyakinan,
kreatiﬁtas,
membentuk
perilaku, dan
berkontribusi besar
dalam kehidupan.
Perkembangan
IPTEK menyebabkan
keamanan
informasi
tidak dapat
dilepaskan dari
keamanan cyber
seiring dengan
kuatnya serangan
cyber.”

nformasi adalah hasil dari olahan atau pengerucutan data yang memiliki nilai atau
manfaat agar dapat digunakan untuk berbagai kepen ngan, salah satunya untuk
pembuatan keputusan. Informasi dapat diperoleh melalui observasi langsung
maupun dak langsung. Sementara data diperoleh melalui pengamatan terhadap fakta.
Fakta yang terjadi bisa saja sangat masif (banyak) jumlahnya. Se ap keputusan yang
dibuat akan memiliki resiko sesuai dengan kualitas informasi yang digunakan. Untuk
itu, keputusan yang baik harus dilandasi oleh kualitas informasi yang baik, yang berasal
dari data dan fakta yang baik pula. Dilihat dari kuan tasnya, akan terjadi pengerucutan
kuan tas yang semakin fokus atau menyempit dari fakta yang sangat banyak, menjadi
data dan informasi yang sudah lebih fokus atau menyempit lagi (lihat Gambar 1).
Informasi yang baik juga dikenal sebagai pengetahuan (knowledge) jika dirasakan
manfaatnya secara berulang.

Gambar 1. Pembuatan keputusan berdasarkan
informasi, data, dan fakta.
Agar resiko yang dihadapi minimal, informasi atau pengetahuan yang
digunakan hendaknya akurat, ar nya informasi yang diperoleh haruslah terbebas dari
kesalahan, sesuai, atau sedekat mungkin dengan kebenaran (yang mungkin dak
pernah diketahui). Untuk itu, data yang diperoleh untuk menyusun informasi juga harus
diperoleh dengan baik dari fakta-fakta yang ada. Sumber penyimpangan informasi yang
berakibat pada mbulnya resiko saat mengambil keputusan dapat terjadi sejak tahap
pengamatan dan penyimpulan fakta yang kemudian dicatat menjadi data. Fakta ini
diama dan diobservasi sehingga pada kondisi tertentu akan dihasilkan “fakta empiris”
atau dikenal juga sebagai “data sta s k”. Fakta empiris diperoleh dan disampaikan
secara objek f apa adanya, sedangkan data sta s k sudah diolah untuk suatu
kebutuhan tertentu. Pengolahan fakta empiris menjadi data sta s k seringkali
menggunakan suatu metodologi, pendekatan, atau bahkan asumsi sehingga
membentuk agregasi yang kemungkinan dapat menimbulkan perbedaan atau
kesalahan.
1 Drajad Irianto adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
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Pen ngnya pemahaman terhadap fakta
dapat dilihat dalam pratek di industri negara maju.
Seorang karyawan baru harus menjalani on-the-jobtraining selama beberapa waktu untuk memahami
fakta-fakta di lingkungan kerja agar betul-betul
paham terhadap apa, bagaimana, dan mengapa fakta
tersebut terjadi. Dalam prakteknya di Jepang,
seorang karyawan baru berpendidikan sarjana di
industri perkapalan diminta untuk mengecat badan
kapal yang sebenarnya menjadi pekerjaan operator
berpendidikan sekolah menengah. Tugas ini
dilakukan agar pekerja baru tersebut benar-benar
dapat menghaya pekerjaan dasar tersebut terjadi di
lapangan (genba). Observasi fakta (genba) seringkali
dilakukan secara parsial atau yang dikenal dengan
teknik sampling. On-the-job-training ini dimaksudkan
agar fakta empiris yang ada dipahami perilakunya
sebelum diolah menjadi data sta s k. Disamping
kesalahan dengan metode sampling, metode sensus
pun belum tentu menjamin penuh perolehan fakta
dari populasi. Dalam beberapa kasus, populasi yang
bersifat dinamis menyebabkan mbulnya keraguan
pada batas-batas (boundary) populasi yang seringkali
diasumsikan sta s. Semua ini akan berdampak pada
kualitas data dan informasi yang dihasilkan.
Kesalahan juga dapat terjadi bukan karena
bias atau deviasi data dari faktanya. Resiko terhadap
pengambilan keputusan juga dapat terjadi dengan
pemalsuan data dan informasi melalui jaringan
internet. Jika kita membuka google.co.id dan
menginput “ktp elektronik” maka akan muncul berita
tentang “Cek NIK KTP Elektronik, Begini Caranya!”.
Kemudian jika dipilih menu “Gambar” pada laman
google tersebut maka akan muncul gambar-gambar
KTP elektronik milik berbagai individu. Jika pencarian
digan menjadi “ktp Jokowi”, maka akan muncul
gambar KTP dengan keterangan “KTP Jokowi Palsu”.
Gambar KTP tersebut mencantumkan nama Ir. Joko
Widodo dan foto wajah yang kita kenal sebagai wajah
“Jokowi” tetapi dengan NIK 3372052106630006 yang
dak sesuai dengan tanggal lahir tercantum beliau
yaitu 21 Mei 1961. Ar nya benar KTP tersebut palsu
dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak
tertentu.
Jika pencarian dilanjutkan dengan menginput
“blanko ktp kosong”, maka akan muncul gambar
seper pada Gambar 2. Dengan penguasaan
so ware editor tertentu, seseorang dapat dengan
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mudah memalsukan KTP orang lain atau dengan
variasi informasi lain yang dapat digunakan untuk
tujuan tertentu, yang mungkin saja untuk tujuan
dak baik. Bahkan dengan teknik prin ng saat ini,
dapat dibuat KTP elektronik palsu dalam bentuk
ﬁsik yang akan sulit diiden ﬁkasi oleh masyarakat
awam.

Gambar 2. Blanko KTP kosong
(muka dan belakang).
Informasi dan Perkembangannya
Komunikasi adalah fenomena dan
kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat.
Shanon pada tahun 1949 menyatakan bahwa
komunikasi pada dasarnya adalah pembangkitan
informasi, penyampaian informasi melalui media
tertentu, dan menerima informasi sehingga
terjadi reproduksi informasi. Informasi yang
dimaksudkan adalah informasi yang memiliki ar
atau makna (meaningful), bukan yang tanpa
makna (nonsense) atau bahkan bohong (hoax).
Komunikasi terjadi dalam skema yang mencakup
sumber informasi dari pengirim, encoder, kanal
informasi, decoder, dan penerima (Shanon and
Weaver, 1964). Skema komunikasi dapat
dijelaskan seper pada Gambar 3 (Shanon and
Weaver, 1964). Dari skema ini, se ap proses
komunikasi akan terukur kinerjanya oleh jumlah
informasi (amount of informa on), kapasitas
kanal, proses kodi asi, besarnya noise, dan
kon nuitas (kon nyu untuk sinyal pidato atau
diskrit untuk sinyal teks). Proses penyampaian
melalui kanal informasi dapat dipengaruhi oleh
noise atau gangguan, sehinga ukuran kinerja yang
digunakan adalah rasio sinyal terhadap noise (S/N
ra o), kinerja komunikasi akan baik jika noise atau
gangguannya rendah.

Gambar 3. Skema Komunikasi
Sumber informasi dapat menyediakan
informasi secara ak f (dimaksudkan untuk
disampaikan kepada pihak tertentu) atau pasif
(informasi tersedia untuk diakses oleh pihak yang
membutuhkan). Saat seseorang bicara secara
langsung via telepon, informasi berasal dari
pikirannya yang dikeluarkan via bicara (suara atau
gelombang elektromagne k). Transmi er akan
mengubah informasi dari bentuk asalnya (teks,
kode, angka, dan lain-lain) menjadi sinyal dalam
bentuk tertentu yang selanjutnya akan diteruskan
melalui kanal komunikasi. Pada penggunaan
telepon analog, suara akan dikodiﬁkasi menjadi
sinyal analog dan menggunakan kabel tembaga atau
radar (gelombang elektromagne k) sebagai kanal
melalui sentral telepon analog. Sementara itu, pada
pengguna telepon digital, suara akan dikodiﬁkasi
menjadi sinyal digital melalui sentral telepon digital
dengan menggunakan kabel, radar, atau satelit
sebagai kanal. Se ap kanal memiliki karakteris k
sedemikian rupa sehingga dapat terjadi kesalahan
(noise) yang dak diinginkan. Kodiﬁkasi menjadi
sinyal digital memungkinkan kodiﬁkasi teks, suara,
gambar, bahkan video. Sinyal yang diterima akan
didekodiﬁkasi menjadi informasi kembali sesuai
informasi asalnya.
Informasi dapat berupa bahasa, kode,
angka, ﬁsik, dan logika. Mengomunikasikan
informasi dapat terjadi dalam spektrum yang luas.
Terdapat 3 level untuk menjelaskan informasi yang
dikomunikasikan.
Level pertama adalah komunikasi teknikal
yang menjelaskan seberapa akurat simbol-simbol
komunikasi dapat disampaikan atau ditransmisikan
dari pengirim ke penerima. Pada level ini,
komunikasi mencakup sekelompok simbol (bahasa,
angka, dan lain-lain), sinyal yang bervariasi secara
terus menerus (telepon, radio, dan lain-lain), atau
sinyal mul dimensi yang bervariasi secara terus
menerus (televisi, dan lain-lain).

Level kedua adalah komunikasi seman k
dimana ar (meaning) dari informasi yang
diterima sesuai dengan atau sangat mendeka apa
yang dimaksudkan oleh pengirim. Dalam
komunikasi verbal, penyampaian dan penerimaan
informasi ini dipengaruhi oleh konteks, yang dapat
mepermudah jika memiliki pemahaman konteks
yang sama.
Level ke ga adalah efek vitas (tepat
sasaran),yaitu pesan yang disampaikan diterima
dan menghasilkan suatu keberhasilan atau
manfaat tertentu yang diharapkan (expected) bagi
penerima. Efek vitas ini menjadi permasalahan
saat terjadi subjek vitas pada penerima, seper
masalah este ka yang bersifat preferensi
individual, baik secara psikologis dan emosional.
Saat ini sangat sedikit ditemukan aspek
kehidupan kita yang dak terkait dengan
berlimpahnya informasi yang tersedia di internet.
Era informasi seringkali disebut sebagai era postindustrial, pada saat yang sama (setelah mencapai
ngkat PDB per kapita tertentu) masyarakat juga
mulai beralih untuk mengembangkan sektor jasa,
diantaranya sektor informasi dan telekomunikasi.
Rayward (2014) membagi revolusi informasi
dalam 3 tahap.
Revolusi informasi pertama terjadi jauh
sebelum revolusi industri di abad 17. Revolusi
informasi dimulai dengan penemuan mesin cetak
tulisan oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun
1440. Idenya berangkat dari stempel yang sudah
digunakan sejak lama. Gutenberg menyusun
stempel huruf logam sehinga membentuk tulisan
cetak pada selembar kertas. Dengan temuannya
ini, infomasi tertulis menjadi lebih mudah
tersebar.
Revolusi informasi kedua pada dasarnya
masih berbasis barang cetakan, namun dengan
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kapasitas yang lebih besar. Peneli an di University of
Pennsylvania ditujukan untuk menghasilkan
microﬁlm yang akan digunakan untuk mengirimkan
informasi dalam jumlah yang banyak tetapi dengan
ukuran yang minimal. Peneli an ini diarahkan untuk
mengomunikasikan sejumlah besar dokumen antara
Washington dan London saat Perang Dunia kedua.
Dokumen dari Jerman diintersepsi dan dibawa ke
Stockholm untuk dibuat dalam bentuk mikroﬁlmnya
dan selanjutnya di kirim ke pihak sekutu secara
rahasia. Selanjutnya, teknologi microﬁlm ini menjadi
unggulan pada industri percetakan, surat kabar, dan
untuk kepen ngan kearsipan atau perpustakaan.
Sebelum masuk pada era digital, teknologi
telepon mulai dikembangkan dan dintegrasikan
dengan teknologi mesin ke k elektrik membentuk
penyebaran informasi yang dikenal sebagai telegram.
Penggunaan elektronika analog seringkali dikenal
sebagai era pra digital. Telepon mengirimkan
informasi analog dalam bentuk teks dari pengirim ke
penerima. Melalui kodiﬁkasi, sinyal yang dikirim
dapat dikonversi menjadi pesan dengan kode morse
melalui jaringan telepon. Oleh pihak penerima, sinyal
a n a l o g i n i d i d e ko d i ﬁ k a s i ( d e c o d e d ) j u g a
menggunakan kode morse yang kemudian dicetak
dengan mesin ke k elektrik. Dengan cara ini,
informasi dalam bentuk cetak akan terkirim secara
elektronik menggunakan jaringan telepon atau
gelombang radar yang jangkauannya lebih jauh. Ide
ini kemudian berkembang dengan teknologi
elektronika digital pada telepon digital.
Indonesia mulai menggan sentral telepon
analognya menjadi sentral telepon digital pada tahun
80an (proyek STDI Sentral Telepon Digital Indonesia
menggunakan teknologi dari Siemens, Jerman). Ini
menandai era digital di Indonesia. Sebagian fakta
mengatakan bahwa internet dilahirkan tahun 1969
yang menghubungkan dua buah komputer di UCLA
melalui sepotong kabel dengan panjang sekitar 5
meter sebagai kanal dengan aliran data yang sangat
rendah. Ini menjadi revolusi informasi ke ga. Setelah
itu, internet berkembang dak terbendung
menghubungkan ratusan juta komputer dan telepon
seluler dalam jumlah yang jauh lebih besar. Sejak
1990-an informasi mengambil peran pada hubungan
dan keamanan internasional. Sejak itu pula, informasi
diyakini membentuk kekuatan (power) suatu negara
yang terus mengembangkan pembangkitan,
pengelolaan, penggunaan, bahkan manipulasi
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informasi sehingga membangun kemampuan
untuk mengendalikan pengetahuan (knowledges),
keyakinan akan sesuatu, krea vitas dalam
pengembangan ide (idea genera on), bahkan
membentuk perilaku dalam berkehidupan
(behavior).
Keamanan Informasi
Pernyataan bahwa “informasi seharusnya bebas
(free)” telah hampir menjadi kenyataan.
Seseorang yang membutuhkan informasi namun
dak memilikinya akan dengan mudah diambil
dari pihak yang memiliki informasi tersebut. Hal ini
dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan
hampir tanpa biaya (sangat murah). Se ap orang
dapat berperan dan mengambil manfaat dari
informasi yang diperoleh atau yang dibangkitkan.
Pengambilan dan pertukaran informasi ini
berkontribusi sangat besar bagi kehidupan
termasuk untuk kegiatan ekonomi.
Contoh “KTP Jokowi Palsu” di atas adalah bentuk
penyalahgunaan informasi, baik secara ﬁsik (KTP
elektronik palsu) maupun digital (mengedit data
KTP) yang dapat berujung pada masalah
keamanan informasi (informa on security).
Keamanan informasi pada dasarnya adalah
ndakan untuk mencegah penggunaan tanpa hak
terhadap akses, penggunaan, pembocoran,
gangguan, modiﬁkasi, pencatatan, atau bahkan
perusakan informasi. Berbagai literatur umumnya
mendeﬁnisikan keamanan informasi dalam
segi ga C-I-A (lihat Gambar 4), yaitu:
Ÿ Conﬁden ality: the informa on is not
available or disclosed to unauthorised people,
en es or processes.
Ÿ Integrity: the informa on is complete and
accurate, and protected from corrup on.
Ÿ Availability: the informa on is accessible and
usable by authorised users.
Conﬁden ality (kerahasiaan) biasanya
juga terkait dengan sifat informasi yang bukan
pada ranah umum atau masyarakat (informa on
privacy). Integrity (integritas) ditujukan untuk
menjaga konsistensi, akurasi, dan kejujuran
informasi sepanjang siklus hidupnya (sampai dak
diperlukan lagi). Availability (ketersediaan) dapat
dijamin dengan melakukan perawatan
(maintenance) seluruh peralatan dan

perlengkapannya, perbaikan segera saat diperlukan,
menjaga sistem operasinya berfungsi dengan benar,
termasuk melakukan penyegaran (upgrading) sesuai
perkembangan.

Lebih jauh lagi, NIST (2013) memberikan
da ar yang lengkap tentang terminologi yang
terkait dengan keamanan informasi sehingga
m a s a l a h ke a m a n a n i nfo r m a s i b e rs i fat
mul dimensi seiring dengan meningkatnya
kompleksitas ancaman terhadap informasi.
Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Gambar 4. Segitiga Keamanan Informasi
Beberapa ahli melihat bahwa segi ga C-I-A
untuk keamanan informasi lebih berperan sebagai
tujuan dari sistem informasi yang aman (secure).
Deﬁnisi ini belum menjelaskan batasan antara aman
dan dak aman (unsecure) untuk informasi atau
sistem informasi. Lundgren and Moller (2017)
memberikan sudut pandang yang lain terhadap
deﬁnisi segi ga C-I-A untuk keamanan informasi dan
memberikan usulan deﬁnisi baru yang disebut
appropriate access karena dinilai mampu
menjelaskan batas antara informasi yang aman
(secure) dengan yang dak aman (unsecure) setelah
mengama bagaimana Snowden dapat
memperoleh informasi yang aman dalam dimensi
conﬁden ality-integrity-availability pada sistem
NSA (Na onal Security Agency) di Amerika Serikat.
Keamanan informasi menjadi sangat
pen ng bagi organisasi modern saat ini yang
memiliki informasi dalam volume dan nilai yang
sangat berharga. Akibatnya semakin banyak
perusahaan yang terser ﬁkasi ISO27001:2013.
Selain dimensi C-I-A, standar ini menyatakan bahwa
deﬁnisi keamanan informasi juga dapat dikaitkan
dengan sifat-sifat lain yang relevan, yaitu
Authen city: jaminan bahwa infromasi dan
transaksinya berasal dari sumber yang
dinyatakan
Ÿ Accountability: terdapat ukuran oleh individu
yang memiliki tanggung jawab manajerial untuk
menjamin informasi
Ÿ Non-repudia on: konsep legal untuk memenuhi
segala kewajiban yang disepaka
Ÿ Reliability: informasi berasal dari sumber yang
terpercaya.
Ÿ

Keamanan informasi menjadi mutlak
diperlukan seiring dengan perkembangan
g l o b a l i s a s i , a ra h a n d a r i p e m e r i n ta h a n ,
persyaratan yang bersifat regula f, ak vitas
terorisme, dan peningkatan penggunaan
perangkat cyber. Banyak organisasi yang menjalin
kontrak kerja dengan pemerintah menemukan
persyaratan ser ﬁkasi keamanan informasi pada
sistem manajemen informasinya seper pada
standar ISO27000. Organisasi melihat bahwa
ser asi sistem manajemen keamanan informasi
menjadi penjaminan terhadap komitmen
organisasi dalam kewajibannya memenuhi
harapan pelanggan dan mitra usahanya. Dengan
latar belakang ini peraturan umum perlindungan
data di Eropa (EU GDPR) mewajibkan se ap
en tas usaha agar mengamankan data pribadinya.
Kelompok standar SNI ISO / IEC27000
:2013 Teknologi informasi - Teknik keamanan Sistem manajemen keamanan informasi Gambaran umum dan kosakata (ISO/IEC
27000:2009, IDT) adalah standar yang ditujukan
untuk membantu organisasi untuk menjaga
keamanan informasi sebagai aset organisasi
seper informasi keuangan, hak cipta, karyawan,
atau informasi yang perlu dijaga terkait kerjasama
dengan pihak lain. SNI ISO/IEC27001:2013 adalah
standar yang berisi persyaratan (requirements)
untuk sebuah Sistem Manajemen Keamanan
Informasi SMKI (Informa on Security
Management System, ISMS). ISO/IEC27000:2013
Informa on Security Management Systems (ISMS)
dikembangkan oleh sub-komite ISO (SC27) dan
bekerja sama dengan IEC Joint Technical
C o m m i e e ( J T C 1 ) . Tr a n s i s i ke v e r s i
ISO/IEC27000:2013 dibatasi sampai 1 Oktober
2015, ar nya ser ﬁkasi yang lama versi 2005 dak
berlaku lagi sejak tanggal tersebut.
Setahun setelah masa peralihan, ISO
Survey (2016) menunjukkan bahwa ser ﬁkasi
ISO/IEC27001 telah mencapai 33.290 ser ﬁkasi di
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seluruh dunia, atau meningkat sekitar 21% dari
ser ﬁkasi tahun 2015. Hal ini menunjukkan
peningkatan kesadaran organisasi terhadap
keamanan informasi. Hasil survey juga menunjukkan:
Ÿ Terdapat 98% responden yang berpendapat
bahwa manfaat ISO27000 adalah meningkatkan
keamanan informasi
Ÿ Terdapat 11% responden yang berpendapat
bahwa ISO27000 memperbaiki reputasi
organisasi
Ÿ Terdapat 8% respondent yang berpendapat
bahwa ISO27000 memperbaiki daya saing
perusahaan.
Se ap standar sistem manajemen pada
dasarnya adalah sekumpulan prosedur baku untuk
keseluruhan sistem, sehingga penyusunan standar ini
memerlukan waktu yang banyak untuk
dokumentasnya. Se ap organisasi dapat memiliki
pendekatan yang berbeda. Jika organisasi dak atau
sedikit sekali pemahamannya tentang sistem
informasi, maka penggunaan jasa konsultan
eksternal menjadi pilihan. Jika organisasi berupaya
untuk menyusun sendiri standar ini, maka upaya ini
akan membangun pemahaman dan kesadaran untuk
melakukan pengamanan, sekaligus meningkatkan
keyakinan untuk memberikan jaminan pada
keamanan informasi. Agar dak coba-coba (trial and
error), organisasi dapat menggunakan kerangka
dasar (template) yang tersedia pada ISO/IEC 27001
C o m p l e t e I S M S To o l k i t d e n g a n m a n f a a t
penghematan waktu dan biaya, menjamin
kelengkapan lingkup standar, mencegah duplikasi
dan kesalahan, serta mempercepat upaya untuk
keamanan informasi.
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
adalah sebuah pendekatan sistema s untuk
mengelola informasi perusahaan yang dinilai sensi f
sedemikian sehingga informasi tersebut terjaga
keamanannya. Sistem manajemen ini mencakup
mengelolaan aspek manusia, proses-proses dalam
perusahaan, dan sistem IT (informa on technology)
dengan menerapkan proses pengelolaan resiko (risk
management). Sebagaimana standar sistem
manajemen yang diterbitkan ISO, standar ini juga
berbasis sistem manajemen organisasi ISO9000
dengan menggunakan pendekatan siklus plan-docheck-ac on (PDCA cycle). Namun dalam SNI
ISO/IEC27001 versi tahun 2013 pendekatan siklus
PDCA dak harus diadopsi secara formal, sebuah
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organisasi dapat mengadopsi model peningkatan
berkelanjutan (con nuous improvement) lain
yang sesuai dengan karakteris k organisasi.
Standar SNI ISO/IEC27001:2013
mencakup 10 klausul dengan persyaratan dimulai
pada klausul ke-empat adalah konteks organisasi
(context of organiza on), kepemimpinan
(leadership), perencanaan (planning), pendukung
(supports), operasi (opera ons), evaluasi kinerja
(performance evalua on), dan peningkatan
(improvement). Standar ini dak terkait atau
netral terhadap seluruh jenis teknologi informasi
dan vendornya. Standard ini merupakan
spesiﬁkasi yang menjadi acuan sebuah sistem
manajemen keamanan informasi yang efek f.
Untuk mendapatkan ser ﬁkasi standar ini,
organisasi harus memenuhi audit atas spesiﬁkasi
pada SNI ISO/IEC27001:2013. Sementara itu,
ISO/IEC27002 memberikan acuan ber ndak (code
of conduct) yang menjadi arahan dan rekomendasi
dari prak k baik yang biasa dilakukan untuk
m e m p e r ku a t s p e s i ﬁ ka s i ya n g a d a p a d a
ISO/IEC27001.
Keamanan Cyber
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi pada implementasinya
telah memungkinkan manusia atau organisasi
untuk melakukan pertukaran data dan informasi
secara masif dan cepat sehingga meningkatkan
kuan tas dan kualitas dalam berak vitas. Dengan
akses yang terbuka, bahkan seseorang dapat
berpar sipasi dan berkontribusi posi f dalam
berbagai kesempatan (crowd sourcing) (McAfee
dan Brynjolfsson, 2017). Peran masyarakat
(crowd) terjadi pada sebuah perusahaan besar di
Amerika Serikat (yang memiliki anggaran belanja
litbang sebesar 5,2 milyar dolar) tetapi melakukan
kerjasama dengan sekelompok “orang tak dikenal”
(strangers) melalui internet untuk membantu
perusahaan memikirkan dan merancang produk
baru. Teknologi internet telah memungkinkan
par sipasi masyarakat (crowd), serta
m e m u n g k i n k a n i n d u s t r i b e r ko l a b o r a s i
membentuk rantai pasok global sebagai pilihan
strategi manufaktur baru yang disebut sebagai
Industri 4.0.
Pada saat manusia semakin jauh

teknologi internet maka perha an pada keamanan
data dan informasi juga harus terus di ngkatkan
untuk menjamin atau meminimasi gangguan yang
mungkin terjadi. AlphaGo adalah sebuah so ware
berbasis pembelajaran mesin (ar ﬁcial intelligent)
d a n p e n ca r i a n p o h o n ( s e a rc h t re e ) ya n g
dikembangkan oleh sebuah m Google DeepMind di
London yang kemudian menjadi cover story di jurnal
ternama Nature. So ware ini “dila h” dengan
sejumlah 30 juta posisi dari online repository
permainan tersebut. Pada bulan Maret 2016,
so ware ini menantang Lee Sedol di Seoul, Korea
Selatan. AlphaGo menang pada 3 babak pertama,
namun kalah pada babak ke-empat. Dalam ar
posi f, kemenangan Lee sSedol menunjukkan
bahwa kepintaran manusia masih memiliki
kemampuan untuk mencari celah kesalahan pada
so ware yang canggih sekalipun.
Secara luas, penger an keamanan atas
data dan informasi beserta so ware (metoda,
model, dan algoritma) dan hardware (peralatan
penyimpan, pengoah dan transmisi) dikenal sebagai
keamanan cyber (cyber security), terutama
dikaitkan dengan penggunaan internet. Keamanan
cyber adalah cara bagi individu atau organisasi
untuk menurunkan risiko yang disebabkan oleh
serangan cyber (cyber a acks) dengan fungsi in
pada perlindungan (i) perangkat (devices) seper
telepon pintar dan komputer, serta (ii) layanan
(services) yang dapat diakses secara online oleh
individu atau organisasi. Perlindungan ini juga
ditujukan pada informasi yang bersifat pribadi
(personal informa on) terhadap akses tanpa hak
(unauthorized access) yang disimpan pada
perangkat pribadi atau tersimpan online seper
contoh kasus KTP elektronik di atas. Dari
kemenangan satu babak Lee Sedol, dapat
disimpulkan bahwa secanggih apapun upaya untuk
keamanan data dan informasi, secara nega f
kepintaran manusia akan mampu menjebol
perlindungan tersebut.
Keamanan cyber ini menjadi semakin pen ng
karena teknologi informasi dan komunikasi pada
telepon pintar, komputer, dan internet telah
menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan modern
seper e-mail dan media sosial, online banking dan
shopping, penunjuk jalan, serta pencarian data dan
informasi. Akibatnya, semakin banyak celah dan
peluang terjadinya serangan cyber dalam kehidupan

manusia modern. Dikarena awalnya internet
dikembangkan oleh Departemen Pertahanan
Amerika Serikat, maka sedari awal telah ada
perha an yang serius terhadap ketangguhan
(robustness) dan mampu bertahan (survivability)
terhadap keamanannya. Dalam
perkembangannya, internet menjadi rentan
karena (i) masih digunakan teknologi jaringan
tanpa per mbangan keamanan, (ii) tersedianya
sistem yang terbuka (open systems), dan (iii)
meningkatnya volume jejaring yang pesat.
Keamanan cyber mendapatkan ancaman (threats)
dalam 3 bentuk, yaitu:
Ÿ ·Kegagalan (failures) yaitu kejadian kerusakan
(damaging) yang potensial yang disebabkan
oleh ke dakmampuan sistem atau dari elemen
eksternal dimana sistem tersebut bergantung
(dependency). Kegagalan umumnya bersifat
internal. Kegagalan ini dapat berupa rancangan
yang dak sempurna, kelelahan peralatan,
kesalahan manusia, dan data yang berubah
(corrupted).
Ÿ Kecelakaan (accidents) yaitu kejadian
kerusakan (damaging) yang potensial yang
terjadi dengan rentang probabilitas tertentu
seper bencana alam, yang umumnya berasal
dari luar (external events).
Ÿ Serangan (a acks) yaitu kejadian kerusakan
(damaging) yang potensial yang disebabkan
oleh upaya sistema s (memiliki mo f) dari
pelaku yang bersifat berlawanan (adversary).
Inilah yang menjadi fokus bahasan pada
keamanan cyber.
Penyerang (orang) umum dikenal dengan is lah
“hackers”. Terdapat berbagai cara dan alat untuk
melakukan serangan yang dikenal sebagai
“malware”, contohnya virus atau worm. Virus
d i p e r ke n a l ka n o l e h C o h e n ( 1 9 8 7 ) ya n g
menunjukan adanya resiko dan keterbatasan
perlindungan pada jaringan komputer sehinga
dak ada jaminan keamanan yang absolut atau
tanpa resiko pada sistem informasi. Metoda
serangan yang canggih biasanya ditujukan untuk
menguasai kendali sistem secara penuh sehingga
memiliki akses pada seluruh sistem. Penyerang
dapat menunda, merusak, mengubah,
mengeksploitasi, menghancurkan, mencuri, dan
memodiﬁkasi data atau informasi. Terkait dengan
nilai informasi dan ngkat kepen ngan aplikasi
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dampak serangan dapat sangat bervariasi.
Internet of Things (IoT) adalah perluasan manfaat
dari internet ke dunia nyata (physical) yang
memungkinkan interaksi en tas ﬁsikal dengan
sekitarnya, termasuk perangkat dan layanan. IoT
berkembang sangat pesat dan berdampak besar
pada kehidupan sosial dan dunia usaha. IoT telah
menyebar pada berbabagi aspek kehidupan seper
industri, pendidikan, dan layanan kesehatan yang
melibatkan penyimpanan informasi yang sensi f
tentang data personal, transaksi ﬁnansial,
pengembangan produk, serta pemasaran. Disamping
manfaatnya yang besar, IoT juga menjadi menjadi
target ancaman serangan cyber. Konek vitas mesin
dan perangkat menjadi celah serangan karena:

Ÿ

Serangan “Ransomware” terdeteksi turun
sekitar 20% pada tahun 2018, tetapi WannaCry
d a n Pet ya m a s i h te r l i h at m e n i n g kat .
Ransomware (ransom malware) adalah pe
worm yang mengakibatkan pengguna dak
dapat melakukan akses ke sistem atau ﬁle
personal dan meminta pembayaran (ransom)
agar akses dapat dipulihkan. Versi awal
serangan ini meminta bayaran yang dikirim via
surat biasa (snail mail), tetapi saat ini
p e m b aya ra n d i m i nta m e l a l u i c r y p to currencies atau kartu kredit yang telah
dipalsukan.

Melihat fakta kuatnya serangan cyber,
dak tertutup kemungkinan berbagai data dan
informasi pen ng yang dikelola Badan Pusat
Ÿ Sebagian besar perangkat (devices) IoT Sta s k atau pada Kementerian/Lembaga akan
dioperasikan tanpa kehadiran manusia sehingga mendapat serangan seiring dengan makin
memungkinkan penyerang untuk memperoleh pen ngnya data dan informasi tersebut (dapat
bernilai ekonomis).
akses ﬁsikal perangkat tersebut.
Ÿ Sebagian besar komponen IoT berkomunikasi
melalui jaringan tanpa kabel (wireless) dimana Penutup
penyerang dapat mengambil data atau informasi
rahasia secara “mencuri dengar” (snooping).
Keamanan data, informasi dan internet
Ÿ Sebagian besar komponen IoT dak didukung terus bergerak secara dinamis dengan posisi
oleh skema pengamanan yang memadai karena unggul yang bergan an antara user atau pengelola
lemahnya kemampuan.
sistem (system administrator) dengan penyerang
( h a c ke rs ) s e h i n g ga d a k a d a j a m i n a n
Symantech merilis laporan tentang perlindungan absolut atas serangan tersebut.
ancaman cyber se ap tahunnya, hasil peneli annya Namun demikian, ada beberapa ndakan
sederhana yang efek f untuk melindungi data
pada tahun 2018 menunjukkan:
atau informasi yang dimiliki, diantaranya adalah:
Ÿ Serangan “formjacking” sebesar 4.800 laman web
per bulan, sementara yang berhasil di-block Ÿ Jangan menggunakan so ware yang dak lagi
sebesar 3.7 juta serangan (oleh Symantec).
memiliki dukungan pembaharuan (upda ng)
F o r m j a c k i n g a d a l a h s e ra n ga n d e n ga n
oleh pembuatnya. Meskipun so ware
memasukan kode JavaScript yang salah
tersebut masih dapat beroperasi, namun
(malicious) ke laman web terkait transaksi
perlindungan dari serangan yang baru muncul
pembayaran. Kode salah tersebut mengumpulkan
dak dilindungi. Biasanya pengembang
informasi pembayaran. Data sebuah kartu kredit
so ware melakukan upda ng (peningkatan
tertentu kemudian dijual seharga 45 dolar di
perlindunga) karena adanya ancamanpasar gelap, dan dari 10 kartu tersebut dapat
ancaman baru yang muncul.
dicuri uang sebesar 2,2 juta dolar per bulan.
Ÿ Selalu unduh dan install update so ware
maupun aplikasi. Segera install update, bila
Ÿ Serangan “Cryptojacking” yang berhasil di-block
perlu ak an update secara otoma s pada
sebesar 69 juta serangan pada 2018, meningkat
saat sudah tersedia. Ak an juga update ini
sekitar 4 kali lipat dibandingkan tahun 2017.
saat malam (overnight) serta segera pada saat
Cryptojacking adalah serangan yang secara
tersedia jaringan koneksi.
coinminers rahasia (sneakily) pada perangkat
korban untuk menambang uang crypto (crypto- Ÿ Gunakan so ware an virus terbaru (update)
serta so ware keamanan internet.
currencies).
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Gunakan password yang kuat (kombinasi
karakter) dan sulit diduga oleh orang lain namun
mudah dihafal. Jangan berikan password kepada
orang lain walaupun saat ini orang tersebut
dapat dipercaya.
Ÿ Hapus e-mail atau pesan yang dak dikenal (junk
atau spam) dan jangan masuk ke link atau
lampiran yang mencurigakan. Beberapa
perangkat e-mail saat ini mampu
mengiden ﬁkasi junk-mail atau phising (e-mail
yang dikirim ke banyak alamat secara random
untuk tujuan tertentu) sehingga langsung
disimpan pada folder yang berbeda.
Ÿ Lakukan back-up data pada penyimpanan
eksternal (external storage) atau pada cloud.
Saat terkena serangan, kemungkinan data akan
rusak, dihapus, dicuri, atau dak dapat diakses.
Ÿ La h se ap orang (termasuk pemasok atau
mitra) agar sadar terhadap pen ngnya
keamanan data dan informasi, dan bagaimana
bereaksi terhadap serangan.
Ÿ
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“CYBER-SECURITY
IS MUCH MORE
THAN A MATTER OF IT.”
STEPHANE NAPPO

Foto oleh Marvin Meyer dari situs Unsplash

STATEGI KOMUNIKASI PENERAPAN METODE BARU

DALAM PENGUKURAN KEMISKINAN
Oleh Asep Suryahadi1 dan Teguh Dartanto2
Pendahuluan

M

“Metode pengukuran
kemiskinan yang
disusun pada tahun
1998 dinilai sudah
tidak relevan dalam
menggambarkan pola
konsumsi masyarakat
saat ini. Oleh karena
itu, perubahan
metodologi
pengukuran
kemiskinan dinilai
perlu dilakukan.
Namun demikian,
kemiskinan
merupakan isu
yang sensitif secara
sosial dan politik,
sehingga dibutuhkan
strategi dalam
mengomunikasikan
perubahan metode
pengukurannya
kepada masyarakat
dan pemangku
kepentingan.”

etode pengukuran kemiskinan yang saat ini digunakan oleh Badan Pusat
Sta s k (BPS) disusun pada tahun 1998. Mengingat perkembangan
perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir, termasuk perubahan
pola konsumsi masyarakat yang cukup besar, metode pengukuran kemiskinan yang saat
ini digunakan dianggap sudah dak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Oleh karena
itu, Forum Masyarakat Sta s k (FMS) mengambil inisia f untuk mengkaji metode
pengukuran kemiskinan baru yang lebih menggambarkan kondisi dan pola konsumsi
masyarakat saat ini. Dalam kajian ini juga telah dipelajari perkembangan baru dalam
metodologi pengukuran kemiskinan dari berbagai belahan dunia. FMS telah
menyelesaikan kajian ini dan hasilnya berupa rekomendasi metode baru pengukuran
kemiskinan, yang secara detail dapat dilihat pada ar kel lain dalam Bule n ini³.
Isu kemiskinan merupakan isu yang sensi f secara sosial dan poli k.
Pengumuman mengenai perkembangan ngkat kemiskinan dan jumlah penduduk
miskin se ap tahunnya selalu mengundang perha an yang besar, baik dari pemangku
kepen ngan kemiskinan maupun publik. Dalam se ap kampanye poli k, isu kemiskinan
selalu dimunculkan sebagai salah satu isu utama. Pengurangan kemiskinan selalu
menjadi salah satu janji poli k yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu,
perubahan metode dalam pengukuran kemiskinan yang memiliki implikasi terhadap
ngkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang dihitung perlu disampaikan
kepada pemangku kepen ngan kemiskinan dan publik dengan cara yang sangat ha ha untuk meminimumkan gejolak dan kegaduhan di dalam masyarakat.
Mengingat metodologi pengukuran kemiskinan bersifat kompleks dan dalam
beberapa hal melibatkan penilaian subyek f dari penyusun metodologi, maka sangat
pen ng agar pesan yang akan disampaikan bersifat jelas, sederhana, dan mudah
dimenger oleh orang awam. Kemudian, mengingat pemangku kepen ngan
kemiskinan sangat luas, maka penyampaian pesan tersebut perlu dilakukan secara
spesiﬁk untuk se ap kelompok pemangku kepen ngan. Mengomunikasikan perubahan
metodologi pengukuran kemiskinan merupakan pekerjaan yang besar, maka perlu
diorganisasikan secara rinci dan rapi agar pelaksanaannya efek f. Terakhir,
kemungkinan respon yang akan diberikan oleh para pemangku kepen ngan akan
beragam, mulai dari yang mendukung sampai yang menolak perubahan metodologi
pengukuran kemiskinan, maka perlu disiapkan respon yang efek f dan memadai
terhadap se ap kemungkinan respon yang diperoleh.
1 Asep Suryahadi adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
2 Teguh Dartanto adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
3 Teguh Dartanto dan Asep Suryahadi (2019), ‘Alterna f Pengukuran Kemiskinan dengan Metode Baru”.
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Pesan-pesan yang Perlu Disampaikan
Keberhasilan strategi komunikasi tentang
sesuatu hal, termasuk perubahan metodologi
pengukuran kemiskinan, sangat ditentukan oleh
bagaimana pesan-pesan pen ngnya disampaikan.
Agar dak menimbulkan salah penger an dan
resistensi, pesan-pesan perlu disusun secara jelas,
sederhana, dan mudah dimenger , bahkan oleh
orang awam yang mungkin dak memahami
permasalahan kemiskinan secara komprehensif.
Perubahan metodologi pengukuran
kemiskinan dilakukan berdasarkan alasan yang kuat
dan mendasar, menggambarkan perubahan pola
konsumsi masyarakat yang terjadi, dan secara ilmiah
telah memperhitungkan perkembangan metodologi
pengukuran kemiskinan di dunia². Agar hal ini dapat
dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku
kepen ngan kemiskinan dan publik secara luas, maka
terdapat ga pesan utama yang perlu disampaikan
kepada semua kelompok pemangku kepen ngan,
yaitu:
Metode pengukuran kemiskinan yang saat
ini digunakan disusun pada tahun 1998. Selama lebih
dari 20 tahun terakhir telah terjadi perubahan pola
konsumsi masyarakat yang cukup besar. Di dalam
keranjang kemiskinan makanan, terdapat sejumlah
komoditas makanan yang sudah dak lagi dikonsumsi
oleh penduduk miskin, dan sebaliknya terdapat
sejumlah komoditas makanan baru yang banyak
dikonsumsi oleh penduduk miskin. Oleh karena itu,
perubahan dalam metode pengukuran kemiskinan
saat ini merupakan suatu keniscayaan.
Metode penghitungan garis kemiskinan
makanan yang baru telah memperhitungkan
perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga
dalam metode baru ini jumlah komoditas dalam
keranjang makanan garis kemiskinan bertambah dari
52 menjadi 60 komoditas. Sementara itu, sejumlah
komoditas makanan yang sudah dak lagi dikonsumsi
oleh masyarakat miskin telah dikeluarkan, termasuk
ro ko k ya n g j u ga d i ke l u a r ka n ka re n a d a k
mengandung kalori, dan sebaliknya sejumlah
komoditas makanan baru yang banyak dikonsumsi
oleh masyarakat miskin telah ditambahkan ke dalam
keranjang makanan garis kemiskinan. Selain itu,
kecukupan kalori dinaikkan dari 2100 kkal menjadi
2150 kkal per kapita per hari⁵
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Pemutakhiran metode penghitungan
garis kemiskinan bukan makanan disusun
berdasarkan perkembangan pengetahuan terbaru
dalam metode pengukuran kemiskinan, sehingga
dak lagi menggunakan pendekatan keranjang
bukan makanan garis kemiskinan, tapi dihitung
dengan metode kurva Engel. Dengan metode ini
garis kemiskinan bukan makanan dihitung sebagai
“rata-rata pengeluaran bukan makanan dari
ke l o m p o k p e n d u d u k y a n g p e n g e l u a ra n
makanannya sama dengan garis kemiskinan
makanan” dan diperoleh sebagai hasil es masi
dengan metode regresi dan atau metode non
parametrik.
Selain ga pesan utama tersebut,
terdapat beberapa pesan tambahan yang perlu
disampaikan kepada kelompok pemangku
kepen ngan yang secara teknis memahami
persoalan pengukuran kemiskinan seper
akademisi dan sebagian pengambil kebijakan dan
organisasi non-pemerintah. Pesan-pesan
tambahan tersebut adalah:
Populasi referensi adalah kelompok
penduduk yang pola konsumsinya dijadikan acuan
dalam menentukan kuan tas dan harga
komoditas dalam keranjang komoditas garis
kemiskinan. Agar populasi referensi lebih mewakili
penduduk miskin, maka populasi referensi diubah
dari kelompok penduduk yang nilai konsumsinya
setara Garis Kemiskinan Sementara (GKS) sampai
dengan 20 persen di atas GKS menjadi kelompok
penduduk yang nilai konsumsinya berada dalam
rentang 10 persen di bawah GKS sampai dengan 10
persen di atas GKS.
Pada saat ini metode penghitungan
kemiskinan dilakukan secara penuh dari awal pada
se ap tahunnya, sehingga kuan tas komoditas
dalam keranjang garis kemiskinan selalu berubah
se ap tahun. Hal ini mengakibatkan garis
kemiskinan yang diperoleh se ap tahunnya
memiliki nilai riil yang berbeda, sehingga dak
benar-benar dapat diperbandingkan (weakly
rela ve).
4 Misalnya, Expert Group on Poverty Sta s cs (2006),
'Compendium of Best Prac ces in Poverty Measurement', Rio
Group, Rio de Janeiro.
5 Hal ini didasarkan pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi XI
tahun 2018.

Untuk mengatasi persoalan ini maka kuan tas
komoditas dalam keranjang garis kemiskinan dibuat
tetap (ﬁxed), sehingga perubahan garis kemiskinan
dari tahun ke tahun hanya berdasarkan pada
perubahan harga komoditas dengan menggunakan
metode Laspeyres. Penyesuaian kuan tas
komoditas dalam keranjang garis kemiskinan akan
dilakukan se ap 5 (lima) tahun sekali.
Sasaran dan Metode Komunikasi
Agar efek f, pesan yang disampaikan
kepada pemangku kepen ngan kemiskinan dan
metode yang digunakan untuk menyampaikan
pesan tersebut perlu disusun secara spesiﬁk untuk
se ap kelompok pemangku kepen ngan. Untuk itu
terlebih dahulu perlu dilakukan iden ﬁkasi yang
komprehensif siapa saja yang termasuk dalam
p e m a n g k u ke p e n n g a n ke m i s k i n a n , a p a
kepen ngan mereka terhadap pengukuran
kemiskinan dan angka ngkat kemiskinan, serta
bagaimana mereka akan terdampak oleh perubahan
metode pengukuran kemiskinan.
Kementerian
Selain BPS yang memiliki tugas untuk
melakukan pengukuran kemiskinan, terdapat
beberapa kementerian dan lembaga pemerintah
(K/L) yang menjadi pemangku kepen ngan
kemiskinan di ngkat pusat. Pertama, K/L yang
memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk
melakukan penanggulangan kemiskinan, yaitu
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Kedua, K/L yang memiliki tupoksi mendukung
penanggulangan kemiskinan dari segi perencanaan
dan penganggaran, yaitu Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ke ga, K/L
yang memiliki program yang menjadikan penduduk
miskin sebagai sasaran, yaitu Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian
Agama (Kemenag), dan Badan Urusan Logis k
(BULOG).
Untuk kelompok pemangku kepen ngan
ini, komunikasi tentang perubahan metode
pengukuran kemiskinan perlu dilakukan secara

mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu,
metode yang sebaiknya digunakan adalah dengan
Focus Group Discussion (FGD). Demikian juga
pesan-pesan yang perlu disampaikan adalah
keseluruhan pesan-pesan utama dan pesan-pesan
tambahan.
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah salah satu
kelompok pemangku kepen ngan kemiskinan
yang pen ng karena mereka merupakan ujung
tombak pelaksanaan upaya penanggulangan
kemiskinan. Sebaliknya, kinerja penanggulangan
kemiskinan di suatu daerah seringkali dijadikan
salah satu indikator utama keberhasil atau
kegagalan suatu Pemerintah Daerah. Upaya
p e n a n g g u l a n g a n ke m i s k i n a n d i d a e ra h
dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD),
yang dipimpin oleh Wakil Kepala Daerah dengan
sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).
Mengingat jumlah daerah, yaitu Provinsi
d a n Ka b u p ate n / Ko ta , ya n g b e s a r, m a ka
komunikasi dengan Pemerintah Daerah perlu
dilakukan beberapa kali, se ap kalinya melibatkan
sejumlah Pemerintah Daerah dari wilayah
tertentu. Metode komunikasi dilakukan dengan
seminar, dengan peserta para Kepala Bappeda
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pesan yang
disampaikan cukup difokuskan pada pesan-pesan
utama.
Parlemen
Parlemen di ngkat pusat, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan di daerah, yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
merupakan pemangku kepen ngan kemiskinan
yang pen ng karena memiliki peran dalam
menentukan anggaran dan mengawasi kinerja
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan kemiskinan. Metode komunikasi
yang dapat dilakukan dengan parlemen adalah
dengan mengadakan FGD atau seminar,
khususnya dengan para anggota parlemen yang
memiliki perha an terhadap permasalahan
kemiskinan. Pesan yang disampaikan difokuskan
kepada pesan-pesan utama.
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Akademisi

Media Massa

Banyak kalangan akademisi yang memiliki
perha an terhadap permasalahan kemiskinan.
Tetapi hanya sebagian dari mereka yang memiliki
pengetahuan teknis tentang pengukuran kemiskinan.
Oleh karena itu perlu dilakukan dua macam metode
komunikasi dengan kalangan akademisi. Pertama,
untuk mereka yang memiliki pengetahuan teknis
tentang pengukuran kemiskinan dilakukan FGD
dengan menyampaikan seluruh pesan utama dan
pesan tambahan. Kedua, untuk akademisi secara
umum diadakan seminar di beberapa universitas
dengan fokus untuk menyampaikan pesan-pesan
utama.

Para editor dan jurnalis media massa
memiliki peran pen ng untuk mendesiminasikan
perubahan metode pengukuran kemiskinan
kepada publik secara luas. Oleh karena itu, pen ng
untuk memas kan bahwa mereka memiliki
pemahaman yang tepat tentang latar belakang
perubahan metode pengukuran kemiskinan dan
perbedaan antara metode lama dan metode baru
pengukuran kemiskinan. Untuk mencapai hal
tersebut perlu dilakukan temu media dengan
format seminar dengan mengundang para editor
dan jurnalis media massa, baik media cetak
maupun elektronik. Fokus penyampaian pesan
adalah pada pesan-pesan utama.

Organisasi Non-Pemerintah
Publik
Seper halnya akademisi, banyak pegiat
organisasi non-pemerintah (ornop) yang memiliki
perha an terhadap permasalahan kemiskinan.
Beberapa ornop yang dikenal memiliki fokus
perha an terhadap permasalahan kemiskinan
adalah Perkumpulan Prakarsa, SMERU, Pa ro, dan
Aka ga. Juga seper halnya akademisi, hanya
sebagian dari mereka yang memiliki pengetahuan
teknis tentang pengukuran kemiskinan. Oleh karena
itu untuk pegiat ornop juga perlu dilakukan dua
macam metode komunikasi. Pertama, untuk pegiat
ornop yang memiliki pengetahuan teknis tentang
pengukuran kemiskinan dilakukan FGD dengan
menyampaikan seluruh pesan utama dan pesan
tambahan. Kedua, untuk kalangan ornop secara
umum diadakan seminar di beberapa wilayah dengan
fokus untuk menyampaikan pesan-pesan utama.

Disamping mengandalkan pemberitaan
media massa, perlu dilakukan upaya-upaya
lainnya untuk mengkomunikasikan tentang
metode baru pengukuran kemiskinan kepada
publik secara luas. Hal ini dapat dilakukan dengan:
(1) Mendiseminasikan policy brief tentang metode
baru pengukuran kemiskinan dengan
menggunakan media sosial; (2) Membuat
infograﬁs tentang metode baru pengukuran
kemiskinan dan mendiseminasikannya dengan
media sosial; (3) Membuat tulisan populer tentang
metode baru pengukuran kemiskinan dan
menerbitkannya di media massa; dan (4)
Menerima permintaan wawancara dari media
massa tentang metode baru pengukuran
kemiskinan.

Donor

Pengorganisasian Pelaksanaan Komunikasi

Beberapa organisasi donor memberikan
perha an besar terhadap upaya penanggulangan
kemiskinan. Sebagian donor lain memiliki program
yang menyasar orang miskin atau memiliki implikasi
terhadap penghidupan orang miskin. Dengan
perkecualian sedikit organisasi donor seper World
Bank dan Asian Development Bank (ADB), organisasi
donor pada umumnya dak memiliki pengetahuan
teknis tentang pengukuran kemiskinan. Oleh karena
itu, untuk kalangan donor diadakan seminar dengan
fokus pada penyampaian pesan-pesan utama.

Mengkomunikasikan sebuah isu yang
sensi f seper perubahan metodologi
pengukuran kemiskinan memerlukan
perencanaan yang matang dan implementasi yang
b a i k . Ke m u d i a n ka re n a p e l a ks a n a a n nya
merupakan kerja sama ga lembaga, yaitu FMS,
BPS, dan Bappenas, maka juga diperlukan
koordinasi yang efek f. FMS akan melaksanakan
fungsi koordinasi baik dalam tahap perencanaan
maupun pelaksanaan se ap kegiatan komunikasi
dengan pemangku kepen ngan, termasuk
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pembagian peran diantara ke ga lembaga dan
pembagian tugas diantara anggota FMS. Sekretariat
FMS akan menjadi unit pendukung dalam se ap
kegiatan komunikasi, termasuk memas kan
ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan
komunikasi, mengundang peserta, menyediakan
logis k seluruh peserta kegiatan komunikasi, dan
lain-lain.
An sipasi Respon
Kegiatan komunikasi diharapkan akan menghasilkan
respon yang beragam dari pemangku kepen ngan
kemiskinan, mulai dari yang mendukung ,
mempertanyakan, sampai menolak perubahan
metodologi pengukuran kemiskinan. Seluruh
respon tersebut perlu diberikan jawaban yang
memadai dan efek f, serta dicatat secara
komprehensif dan sistema s. Setelah selesai se ap
kegiatan komunikasi perlu dilakukan evaluasi, baik
terhadap pelaksanaan kegiatan komunikasi maupun
respon yang disampaikan oleh peserta dan jawaban
yang diberikan.
Berdasarkan respon yang terkumpul dan jawaban
yang diberikan, perlu dibuat sebuah da ar tentang
pertanyaan yang sering ditanyakan (frequently
asked ques ons). Da ar pertanyaan ini nan nya
akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen
metodologi baru pengukuran kemiskinan dan
tersedia untuk diakses oleh publik di situs FMS.
Penutup
Perubahan metodologi pengukuran kemiskinan
dilakukan agar pengukuran yang dilakukan
menggambarkan kondisi kemiskinan yang lebih
sesuai dengan keadaan di masyarakat pada saat ini.
Metodologi pengukuran kemiskinan yang dilakukan
sekarang disusun pada tahun 1998. Dalam kurun
waktu lebih dari 20 tahun ini telah terjadi perubahan
kondisi masyarakat yang besar, sehingga beberapa
komponen dari metodologi ini sudah dak sesuai
lagi dengan keadaan masyarakat. Misalnya terdapat
sejumlah komoditas dalam keranjang makanan garis
kemiskinan yang sudah dak lagi dikonsumsi oleh
penduduk miskin, dan sebaliknya terdapat sejumlah
komoditas makanan baru yang banyak dikonsumsi
oleh penduduk miskin.
Metodologi pengukuran kemiskinan

yang baru telah mengadopsi perubahan pola
konsumsi makanan penduduk miskin tersebut.
Sementara itu, untuk garis kemiskinan bukan
makanan, metodologi pengukuran kemiskinan
yang baru menggunakan pendekatan kurva Engel,
yaitu dengan menges masi pengeluaran bukan
m a ka n a n o l e h p e n d u d u k ya n g m e m i l i k i
pengeluaran makanan sama dengan garis
kemiskinan makanan. Hal-hal tersebut perlu
disampaikan kepada pemangku kepen ngan
kemiskinan dalam memperkenalkan metodologi
baru pengukuran kemiskinan.
Mengingat bahwa isu kemiskinan
merupakan isu yang sensi f secara sosial dan
p o l i k , m a ka p e r u b a h a n m eto d e d a l a m
pengukuran kemiskinan perlu disampaikan
kepada pemangku kepen ngan kemiskinan dan
publik secara sangat ha -ha . Di sisi lain,
metodologi pengukuran kemiskinan bersifat
kompleks, sehingga sangat pen ng agar pesan
yang disampaikan bersifat jelas, sederhana, dan
mudah dimenger oleh orang awam. Kemudian
karena pemangku kepen ngan kemiskinan sangat
luas, maka penyampaian pesan tersebut perlu
dilakukan secara spesiﬁk untuk se ap kelompok
pemangku kepen ngan.
Mengomunikasikan perubahan
metodologi pengukuran kemiskinan merupakan
pekerjaan besar, sehingga kegiatan ini perlu
diorganisasikan secara rinci dan rapi agar
pelaksanaannya efek f. Respon yang akan
diberikan oleh para pemangku kepen ngan
kemungkinan akan beragam, mulai dari yang
mendukung sampai yang menolak perubahan
metodologi pengukuran kemiskinan, maka perlu
disiapkan respon yang efek f dan memadai
terhadap se ap kemungkinan respon yang
diperoleh, serta mendokumentasikan respon
beserta jawabannya dalam sebuah da ar
pertanyaan yang sering ditanyakan (frequently
asked ques ons).

Foto Jordan Opel dari Unsplash
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“

“

DATA IS A PRECIOUS THING
AND WILL LAST LONGER THAN
THE SYSTEMS THEMSELVES
Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web.

Foto oleh Devi Puspita A. Y. dari situs Unsplash

ALTERNATIF METODE BARU PENGUKURAN
KEMISKINAN: KONSEP DAN TANTANGAN
Oleh Saiful Mahdi1 dan Ibnu Mundir2
Pendahuluan

P

ada pertengahan Januari 2005, sejumlah lembaga lokal, nasional, dan
internasional sudah mulai beroperasi di Aceh. Mereka adalah bagian dari operasi
tanggap darurat pasca mega-gempa bermagnitudo 9 pada skala Richter dan
tsunami 26 Desember 2004 yang melanda Aceh dan Nias. Selain di wilayah paling barat
Indonesia ini, smong yang dipicu gempa di epicenter dekat Pulau Simeulue itu melanda
14 negara di seputar Lautan Hindia seper Thailand, Sri Lanka, India, hingga Somalia,
Afrika Selatan dan sejumlah negara di pasisir mur Afrika lainnya.

“Metodologi
pengukuran
kemiskinan
dinilai perlu
diubah agar
pengukuran
yang dilakukan
menggambarkan
kondisi
kemiskinan
yang lebih
sesuai dengan
keadaan
masyarakat
pada saat ini.”

Bukan hanya warga masyarakat yang terdampak, pemerintah lokal di Aceh
menurun dras s kapasitasnya. Banyak aparat sipil, polisi, dan militer juga menjadi
korban bencana gempa dan tsunami itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat UNOCHA (United Na ons-Oﬃce for the Coordina on of Humanitarian Aﬀairs) dan
pemerintah Indonesia dari Jakarta membantu pemerintah lokal dalam memimpin
koordinasi bantuan kemanusiaan di masa tanggap darurat kala itu. Hal pertama yang
dilakukan OCHA adalah menghadirkan HIC, Humanitarian Informa on Center (Pusat
Informasi Kemanusiaan) yang menyediakan informasi sta s k dan spasial (peta)
tentang siapa, organisasi apa yang melakukan kerja apa dimana dan sejak kapan. HIC
juga menyediakan da ar kontak pelaku dan organisasi kemanusiaan serta aktor dan
lembaga lokal yang bekerja di Aceh kala itu. Ini menunjukkan pen ngnya informasi
untuk koordinasi.
Pada awal Februari, sudah ada puluhan lembaga yang memberikan bantuan
kemanusiaan di Aceh. Meskipun sulit, koordinasi perlahan-lahan mulai dibangun. Pada
April 2005, ga bulan kemudian, diperkirakan sudah ada 300 lembaga internasional dan
2.000 orang asing dan ribuan orang Indonesia yang ba di Aceh untuk membantu
(Canny 2005). Koordinasi dan operasi bantuan kemanusiaan tak mudah dilakukan
karena terbatasnya data dan informasi kala itu. Selain karena banyak sumber data dan
informasi ikut hancur karena bencana, literasi data di tengah masyarakat juga masih
sangat lemah. Keperluan mendesak dan sangat mendasar tentang jumlah penduduk
per kabupaten/kota dan per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur,
misalnya, masih simpang siur. Ada paling dak dua sumber acuan resmi kala itu yang
menunjukkan angka yang berbeda: BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil). Sebagian staf dan lembaga internasional merasa heran bahkan putus asa.
Tapi bagi yang mengetahui manajemen data Indonesia, khususnya data kependudukan
kala itu, ditambah sejarah konﬂik Aceh tentu bisa memaklumi. Data dan infrormasi
sudah cukup lama simpang siur di Aceh. dan data korban bencana gempa dan tsunami
yang terpilah (disagregated data) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur nyaris
tak tersedia.
Koordinasi pasca-gempa dan tsunami Aceh 2004 jauh lebih sulit untuk
dilakukan karena skala bencana dan bantuan yang mengalir setelahnya tak pernah
terjadi dalam sejarah manusia. Tapi bencana besar makin sering terjadi di berbagai
1 Saiful Mahdi adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
2 Ibnu Mundir adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
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belahan dunia, termasuk di Indonesia, dan kata kunci
'koordinasi' terus menjadi perbincangan di kalangan
pekerja kemanusiaan, pemerintah, lembaga bantuan
nasional dan internasional, dan para analis serta
pengkaji isu kebencanaan. Terus berulangnya terjadi
masalah koordinasi dapat berakibat pada kerugian
ﬁnansial yang besar dan kesia-siaan usaha bantuan
kemanusiaan (Zoraster, 2006). Lemah apalagi
ga ga l nya ko o rd i n a s i d i p a s ka n j u ga a ka n
memengaruhi usaha pemulihan pasca suatu bencana
dan usaha pembangunan ulang setelahnya.
Sayangnya, koordinasi selama ini sering dianggap
lebih pen ng sebagai bagian dari 'respon terhadap
bencana', bukan bagian dari 'pengurangan risiko
bencana' (disaster risk reduc on, DRR) atau PRB,
secara terpadu dan menyeluruh (Raju & Becker,
2013).

Nasional Penanggulangan Bencana (BPBN). “BNPB
memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh.”

Kitapun kemudian mengenal is lah
'manajemen bencana' dan 'siklus manajemen
bencana'. Menurut UU No 24/2007 manajemen
bencana adalah “suatu proses dinamis, berlanjut,
dan terpadu untuk meningkatkan kualitas
langkah-langkah yang berhubungan dengan
observasi dan analisis bencana serta pencegahan,
mi gasi, kesiapsiagaan, peringatan dini,
penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana.” Dari deﬁnisi ini ada ga aspek yang
menjadi perha an utama yaitu pencegahan,
penanganan saat bencana, dan penanganan
pascabencana. Aspek pencegahan (dan mi gasi)
Tulisan ini menganjurkan penggunaan data menjadi sama pen ngnya dengan aspek-aspek
dan sta s k sebagai informasi bukan hanya untuk lainnya.
merespon sebuah bencana, tapi sama pen ngnya,
jika dak lebih pen ng, untuk usaha-usaha
Sementara 'siklus manajemen bencana'
pengurangan risiko bencana (PRB) dalam manajemen yang dijadikan acuan banyak kalangan melipu 4
risiko bencana yang lebih terpadu dan meyeluruh. fase (Gambar 1):
Pe n ga l a m a n d a r i Ts u n a m i A c e h 2 0 0 4 d a n 1. Fase tanggap darurat (response);
perbandingan dengan literatur yang relevan dari 2. Fase pemulihan (recovery);
konteks bencana di tempat lain dijadikan sebagai 3. Fase pencegahan dan mi gasi (mi ga on);
basis anjuran tersebut.
4. Fase kesiapsiagaan (preparedness).
Menurut (Raju & Becker, 2013). “Koordinasi
selama masa pemulihan pascabencana adalah salah
satu bagian yang paling diabaikan dalam manajemen
risiko bencana, karena sebagian besar literatur
te nta n g ko o rd i n a s i b e r fo ku s p a d a re s p o n
pascabencana”.
Kelembagaan dan Siklus Manajemen Bencana
Sejak Tsunami Aceh 2004, pengetahuan
masyarakat tentang bencana terus meningkat.
Peraturan Presiden No. 83/2005 melahirkan Badan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas
PB). Bencana-bencana berikutnya membuat kita
makin sadar bencana karena ternyata wilayah negara
kita sangat rawan bencana. Sejak itu paradigma kita
tentang bencana berubah dras s dari sekedar
'respon atau penanganan pascabencana' menjadi
'pengurangan risiko bencana'. Setelah lahirnya
Undang-Undang No. 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana, pemerintah melalui
Peraturan Presiden No. 8/2008 membentuk Badan

28

Edisi 14 - Desember 2019

Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana
Model Sederhana
Sumber gambar: https://www.kompasiana.com/acehmenulis/

Model sederhana seper dalam Gambar
1 dapat diterjemahkan ke model yang lebih
lengkap dan detail fasenya seper dalam Gambar
2. Dengan model yang lebih detail ini, kebutuhan
data dan informasi sta s k dapat lebih mudah
diden ﬁkasi. Seper ditunjukkan Joyce dkk
(2009), se ap fase siklus manajemen bencana

membutuhkan data dan informasi yang berbeda.
Mereka menunjukkan kebutuhan data spasial
berbasis penginderaan jarak jauh yang berbeda
untuk se ap fase dalam siklus manajemen bencana.
Hal yang sama berlaku untuk data dan informasi
sta s k seper yang ditunjukkan dalam ar kel ini.
Bentuk manapun dari siklus manajemen bencana
yang digunakan, Coetzee & Van Niekerk (2012)
menganjurkan agar siklus tersebut dideka dengan
pendekatan sistem (system approach) agar fase-fase
yang ada di dalamnya dak dianggap terpisah-pisah.

Gambar 2. Siklus Manajemen Bencana
Model Lengkap

Sumber gambar: http://bpbd.babelprov.go.id/manajemen-bencana/

Selanjutnya, berdasarkan apa yang
dikelola, siklus manajemen bencana menurut Khan,
Vasilescu, dan Khan (2008) mengelompokkan fasefase yang ada ke dalam dua klasiﬁkasi manajemen
yaitu 'manajemen krisis' dan 'manajemen risiko'.
Semua yang terjadi setelah bencana dimasukkan
dalam 'manajemen krisis', sementara semua fase
sebelum bencana terjadi dikategorikan sebagai
'manajemen risiko'.

Secara kelembagaan, Indonesia kini juga
memiliki Pusat Unggulan (Center of Excellence)
Riset Nasional bidang kebencanaan dan tsunami
yaitu TDMRC (Tsunami and Disaster Mi ga on
Research Center) sebuah unit pelaksana teknis di
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Indonesia
juga telah memiliki dua program magister (S2)
untuk studi kebencanaan (disaster sciences) yaitu
di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh dan di
Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
Universitas Syiah Kuala juga mengembangkan
kajian Sosiologi Kebencanaan lewat Pusat
Peneli an Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya (PPISB).
Berdasarkan publikasi ilmiah, universitas
dan lembaga-lembaga kajian di Indonesia telah
mereproduksi dan memproduksi banyak ilmu
pengetahuan baru seputar masalah kebencanaan.
Namun ada masalah manajemen ilmu
pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan
manajemen bencana, kususnya dengan PRB. Lihat
misalnya seper yang dilaporkan oleh Rahman,
Sakurai, & Munadi (2017), Weichselgartner &
Pigeon (2015), Seneviratne, Baldry, & Pathirage
(2010), Thanurjan, & Indunil P. Seneviratne
(2009), and Zhang, Zhou, & Nunamaker Jr (2002).
Selain masalah relevansi data, informasi, dan
pengetahuan yang diproduksi, Indonesia
seper nya mengalami masalah internalisasi
pengetahuan sehingga banyak yang belum bisa
diterapkan di tengah masyarakat, belum
membentuk mo vasi, dan belum menjadi dasar
n d a ka n ya n g b e n a r u n t u k m e l a h i r ka n
masyarakat tanggap dan tangguh bencana
(Gambar 4).

Gambar 4. Data, informasi, pengetahuan,
dan aksi yang tepat sebagai dasar PRB
Sumber gambar: https://www.kompasiana.com/acehmenulis/

Gambar 3. Siklus Manajemen Bencana
Berdasarkan Apa yang Dikelola
(Khan, Vasilescu, dan Khan, 2008)

Sejauh ini, dapat dikatakan ada sejumlah
masalah dengan data dan informasi yang dapat
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melemahkan usaha-usaha PRB, yaitu:
1. Data dan informasi dak tersedia sama sekali;
2. Data dan informasi tersedia sebagian, dak
lengkap, dan atau dak relevan;
3. Data dan informasi tersedia pada fase tertentu
saja dalam siklus manajemen bencana. Misalnya,
d ata d a n i n fo r m a s i c u ku p te rs e d i a u nt u k
respon/tanggap darurat atau pemulihan saja, tapi
dak tersedia dan atau dak menjadi dasar untuk
fase pencegahan dan mi gasi.
4. Data dan informasi tersedia cukup baik dan
lengkap tapi dak menjadi bagian pendekatan yang
sistemik dan saling menghubungkan berdasarkan
siklus manajemen bencana.

(DRR)? Pengalaman seputar Tsunami Aceh 2004
dan sejumlah bencana besar lainnya
mengindikasikan data dan informasi sta s k
adalah kunci. Pembenahan data dan informasi
sta s k yang dibutuhkan untuk semua fase dalam
siklus manajemen bencana diharapakan dapat
menjadi dasar untuk se ap keputusan strategis,
menetapkan arah dan mencapai tujuan yang lebih
jelas, dan memudahkan pengawasan dan evaluasi
semua program untuk melahirkan masyarakat dan
wilayah tangguh bencana (resilient region and
society). Hal ini dimungkinkan karena dengan data
dan sta s k, indikator kinerja menjadi lebih jelas
dan karena itu akuntabilitas dan transparansi lebih
mudah dijaga. Karena itu, kesiapsiagaan data dan
Inilah yang kemudian melahirkan masalah informasi sta s k harus menjadi agenda
pada manajemen bencana kita secara umum dan PRB berkelanjutan dalam siklus manajemen bencana.
secara khusus. Catatan dari evaluasi kesiapan sistem
Walaupun secara kelembangaan dan
manjemen risiko penanggulangan bencana antara
Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos, Kemendagri, akumulasi pengetahuan tentang kebencanaan
BPKP, dan BNPB menunjukkan siklus manajemen sudah makin baik, PRB belum menjadi paradigm
bencana kita belum berjalan secara sistemik. Catatan utama dalam perencanaan dan pembangunan di
seper dalam Gambar 5 menunjukkan sarkasme Indonesia. Bisa jadi ini berlaku karena kita dak
yang begitu tajam yang bisa jadi wujud dari bisa membayangkan manfaat PRB sampai
keputusasaan sebagian yang terlibat dalam bencana benar-benar terjadi. Data dan informasi
sta s k perlu memberikan model untuk
manajemen PRB di Indonesia.
perhitungan biaya dan keuntungan untuk upayaupaya pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Untuk se ap satu rupiah yang diinvestasikan untuk
PRB, berapakah imbal hasil yang kita dapatkan?
Kajian dan analisis risiko bencana. Kajian tentang
keuangan dan asuransi kebencanaan perlu
mendapat perha an lebih dari semua pemangku
kepen ngan.
Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Gambar 5. Catatan dari evaluasi kesiapan
sistem manjemen risiko penanggulangan
bencana antara Komisi VIII DPR RI dengan
Kemensos, Kemendagri, BPKP, dan BNPB
Sumber gambar: https://wikidpr.org/

Lantas, dari mana kita harus memulai
pembenahan agar manajemen risiko bencana atau
disaster risk management (DRM) dimana tujuan
sekaligus elemen terpen ngnya adalah pengurangan
risiko bencana (PRB) atau disaster risk reduc on
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana mendeﬁnisikan
bencana sebagai “peris wa atau rangkaian
peris wa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan mbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.” Pada prakteknya, dak ada
bencana yang semata-mata disebabkan oleh
faktor alam sehingga dapat disebut sebagai
bencana alam murni. Risiko bencana atau peluang
dampak buruk bencana adalah interaksi antara

peris wa yang membahayakan dan kerentanan
serta kapasitas yang ada sebagaimana dirangkum
dalam rumus berikut ini:

tergantung apakah ia memiliki kualitas dan jumlah
yang memadai. Misalnya, aspek ekonomi dapat
menjadi kapasitas saat masyarakat memiliki
penghasilan yang cukup dan beragam sehingga
dapat beradaptasi terhadap banjir. Akan tetapi,
aspek ekonomi berupa kemiskinan dan pekerjaan
menebang hutan dapat menjadi kerentanan untuk
banjir.

Keterangan:
Bahaya adalah suatu fenomena, zat,
ak vitas manusia atau kondisi berbahaya yang
dapat (berpotensi) menyebabkan hilangnya nyawa,
cedera atau dampak-dampak kesehatan lain,
kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan
layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau
kerusakan lingkungan (ADDRN, 2010).
Kerentanan adalah keadaan atau kondisi
yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk
menyiapkan diri, bertahan terhadap, atau merespon
bahaya atau ancaman bencana. Kerentanan terdiri
dari aspek ﬁsik (terkait dengan lokasi serta kekuatan
tempat nggal dan infrastruktur), sosial (terkait
d e n g a n ke p a d a t a n p e n d u d u k ; ko n ﬂ i k d i
masyarakat), ekonomi (kemiskinan dan jenis
pekerjaan masyarakat yang dapat mbulkan
bencana), terbatasnya pengetahuan (termasuk
data, sta s k, dan informasi), ketrampilan, dan
kewaspadaan serta sikap pasrah masyarakat
terhadap bencana.
Kapasitas adalah hal yang dapat membantu
masyarakat untuk mencegah, mengurangi, dan
menangani dampak bencana. Beberapa hal yang
dapat menjadi kapasitas adalah adanya peraturan,
lembaga, pendanaan, program, dan fasilitas untuk
penanganan bencana; adanya data, sta s k, dan
infromasi termasuk dalam bentuk peta, seper peta
rawan bencana, data demograﬁ yang akurat dan
terkini, rencana kesiapsiagaan bencana, dan
peringatan dini; upaya peningkatan pengetahuan,
informasi, dan ketrampilan masyarakat dalam
hadapi bencana.
Literasi data dan informasi, termasuk informasi
sta s k dan spasial (peta) dapat meningkatkan
ka p a s i t a s w a rga , o r ga n i s a s i m a sya ra ka t ,
pemerintah, dan pengambil kebijakan sehingga
dapat mengurangi risiko bencana di masa yang akan
datang.
Ada kalanya kerentanan dan kapasitas
adalah sisi yang berbeda dari mata uang yang sama

Pe r i s w a t s u n a m i 2 4 D e s e m b e r
menunjukkan bahwa peris wa yang sama dapat
menimbulkan ngkat dampak yang berbeda pada
masyarakat dengan kapasitas dan kerentanan
berbeda. Tsunami menimbulkan korban jiwa
sebanyak 12.431 di Meulaboh, Aceh Barat tapi
hanya terdapat kurang dari sepuluh korban jiwa di
Pulau Simeulue, padahal yang terakhir justru
paling dekat dengan epicenter, pusat gempa yang
mengakibatkan tsunami Aceh 2004 itu. Hal ini
karena Meulaboh saat itu memiliki kerentanan
yang lebih besar dalam hal kepadatan dan jumlah
penduduk yang nggi, ngkat kesadaran warga
terhadap tsunami yang rendah serta tempat
penyelamatan diri yang rela f jauh. Di Simeulue,
masyarakat memiliki kearifan lokal yang
mengajarkan warga untuk segera menyelamatkan
diri ke tempat nggi yang dekat dengan tempat
nggal mereka setelah terjadi gempa. Peris wa ini
juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan
ketrampilan tentang bencana dan penyelamatan
diri yang tepat dapat menyelamatkan jiwa.
Rumus risiko bencana di atas
menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana
dapat dilakukan dengan menghilangkan,
m e n g u ra n g i a t a u m e n g h i n d a r i b a h ay a ,
mengurangi kerentanan, dan meningkatkan
kapasitas. Untuk itu, berbagai kegiatan mi gasi
struktural dan non-struktural telah dilakukan di
Aceh. Mi gasi struktural dilakukan melalui
perubahan atau pembangunan lingkungan ﬁsik
seper pembangunan daerah sesuai rencana tata
ruang dan tata wilayah yang memperhitungkan
risiko bencana, pembangunan rumah tahan
gempa atau rumah tangguh banjir dengan lantai
panggung, gedung penyelamatan diri dari
tsunami, penahan ombak, penahan banjir, sistem
peringatan dini, dan relokasi atau pemindahan
warga dari wilayah pantai yang rentan terhadap
tsunami atau lereng pegunungan yang rentan
terhadap gempa bumi.
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Mi gasi non-struktural dilakukan melalui Tabel 1. Kejadian bencana di Aceh tahun
1815 s.d. Oktober 2019 menurut DIBI
penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan
penanggulangan bencana, dan perubahan perilaku
masyarakat. Pemerintah Aceh telah memiliki Qanun
Nomor 5 tentang Penanggulangan Bencana serta
sedang menyusun Qanun tentang Pendidikan
Kebencanaan yang dasar yang kuat bagi upaya
pengurangan risiko bencana di Aceh. Pemerintah
Aceh semua kabupaten dan kota juga telah
membentuk Badan Penanggulangan Bencana
D a e ra h . Ke g i ata n p e n i n g kata n ke s a d a ra n ,
pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat dan
warga sekolah juga dilaksanakan melalui upaya Desa
Tabel 1 menunjukkan bahwa banjir
Tangguh serta Sekolah dan Madrasah Aman Bencana. adalah bencana yang paling sering terjadi di Aceh.
Banjir di Aceh terjadi dengan frekuensi dan
intensitas yang cenderung meningkat serta
Kegiatan pengurangan risiko bencana di berdampak pada puluhan hingga ratusan ribu
Aceh perlu untuk terus di ngkatkan dengan warga Aceh se ap tahun. Banjir di Aceh dak
m e l i b a t k a n s e m u a p e m a n g k u a g a r d a p a t hanya disebabkan oleh ngginya curah hujan tapi
menjangkau seluruh masyarakat dengan berbagai juga dipengaruhi oleh penyumbatan aliran sungai
pendekatan berkualitas yang saling melengkapi. serta penurunan daya dukung dan daya tampung
Salah satu kunci utama pengurangan risiko bencana lingkungan akibat penggundulan hutan. Semua
adalah perubahan perilaku masyarakat dalam kabupaten dan kota di Aceh memiliki bahaya nggi
mengurangi penyebab bencana serta menjadi siaga untuk banjir kecuali Gayo Lues, Bener Meriah,
dan tanggap bencana. Agar pengetahuan yang Simeulue dan Sabang (BNPB, 2015; Suryatmo,
relevan dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan 2017).
aksi tanggap dan tangguh bencana, diperlukan data
Semua kabupaten dan kota di Aceh
dan informasi yang akurat dan cukup lengkap pada
memiliki bahaya nggi untuk banjir bandang
semua fase manajemen siklus bencana.
kecuali Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Sabang.
Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi
Data dan sta s k untuk PRB di Aceh: Dari secara ba- ba karena meluapnya debit yang
melebihi kapasitas aliran alur sungai serta sering
his ograﬁ, eksplanasi, hingga prediksi.
membawa aliran potongan kayu akibat runtuhnya
Aceh adalah wilayah yang memiliki risiko bendungan alam di daerah hulu sungai atau
bencana nggi. Kajian Risiko Bencana Aceh 2016 – terseretnya rumah (BNPB, 2015). Dalam sepuluh
2020 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan tahun terakhir, banjir bandang di daerah Tangse,
Bencana Nasional (BNPB) (2015) menunjukkan Kabupaten Pidie menimbulkan korban jiwa dan
bahwa Aceh memiliki ngkat risiko nggi untuk beberapa rumah hancur terseret pada tahun
bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, 2011, 2012, dan 2019.
gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi,
kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api Peut
Kebakaran hutan dan lahan juga
Sagoe dan Seulawah Agam, tanah longsor, dan merupakan bencana yang sering terjadi di Aceh.
tsunami. Aceh memiliki ngkat risiko sedang untuk Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan
bencana epidemi dan wabah penyakit, kekeringan, kerugian ekonomis, kerugian nilai lingkungan
dan letusan gunung api Bur Ni Telong. Tabel 1 berikut akibat rusaknya hutan, luka-luka, bencana asap
ini merangkum jumlah dan dampak bencana di Aceh yang dapat mengganggu ak vitas dan kesehatan
menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia masyarakat sekitar serta memaksa masyarakat
(DIBI) yang diperbaharui secara ru n oleh BNPB.
mengungsi. Semua kabupaten dan kota di Aceh
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memiliki bahaya kebakaran hutan dan lahan yang
nggi kecuali Kota Banda Aceh, Langsa, Sabang,
Lhokseumawe, Simelue, Aceh Tenggara, dan Aceh
Tamiang (BNPB, 2015). Kebakaran hutan dan lahan
umumnya disebabkan warga dan perusahaan yang
melakukan pembersihan lahan melalui
pembakaran.
DIBI menunjukkan bahwa gempa dan
tsunami adalah bencana yang paling banyak
menimbulkan korban jiwa di Aceh. Aceh memiliki
bahaya nggi terhadap gempa bumi karena secara
geologis terletak di atas pertemuan lempeng Eurasia
dan lempeng Indoaustralia yang terus bergerak
sekitar 5 cm per tahun. Aceh juga terletak pada
ujung Patahan Semangko yang membelah Sumatra.
DIBI mencatat terjadinya 19 gempa bumi di Aceh
dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2019).
Sebagian gempa menimbulkan korban jiwa yang
besar seper gempa berkekuatan 6,1 SR pada 13 Juli
2013 di Bener Meriah dan Aceh Tengah yang
menyebabkan 45 orang meninggal dunia serta
gempa berkekuatan 6,5 SR pada 7 Desember 2016 di
Pidie Jaya yang menyebabkan 103 korban jiwa
(BNPB, 2019). Korban tersebut meninggal akibat
ter mbun bangunan yang runtuh atau tanah
longsor seper yang terjadi di Aceh Tengah.
Di wilayah pesisir Aceh, gempa bumi juga
beberapa kali menimbulkan tsunami. Tsunami yang
melanda Aceh pada 26 Desember 2004 merupakan
bencana terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Tsunami 2004 menyebabkan lebih dari 150.000
orang meninggal dan hilang, 139.195 rumah rusak
atau hancur, 73. 869 hektar lahan pertanian rusak,
dan 13.828 kapal nelayan rusak (Syahbudin dkk,
2009). Penggalian di sebuah gua di pesisir barat
Aceh menunjukkan bahwa sebelum tahun 2004,
tsunami paling kurang telah terjadi 11 kali di Aceh
selama 7.400 tahun (Rubin dkk, 2017). Kabupaten
dan kota dengan bahaya nggi dan sedang terhadap
tsunami adalah Simeulue, Aceh Singkil, Aceh
Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat
Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang,
Pidie Jaya, Bireun, dan Aceh Utara.
Aceh juga memiliki empat gunung api yang masih
ak f yaitu Gunung Seulawah Agam di Aceh Besar,
Peut Sagoe di Pidie, Bur Ni Telong di Bener Meriah,
dan Jaboi di Sabang. Letusan terakhir Gunung
Seulawah Agam terjadi pada tahun 1839 serta pada

tahun 2010 terjadi konsentrasi gas vulkanik yang
nggi dan dapat membahayakan manusia
sehingga status gunung Seulawah Agam saat itu
di ngkatkan menjadi waspada. Letusan terakhir
Gunung Peut Sagoe terjadi pada tahun 1998
dengan ke nggan asap 3 KM. Letusan terakhir
Gunung Burni Telong terjadi pada tahun 1919.
Meski bekas letusannya dapat ditemukan, dak
diketahui kapan gunung api Jaboi terakhir kali
meletus. Letusan gunung api berbahaya karena
dapat mengeluarkan awan panas, lahar, lava, pasir
dan batu panas serta menimbulkan gempa bumi
dan tanah longsor (Tsunami and Disaster
Management Research Center, 2010).
Seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh,
kecuali Kota Banda Aceh dan Langsa, memiliki
bahaya longsor yang nggi. Longsor terjadi dalam
bentuk jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar
tanah. Terjadinya longsor dipengaruhi oleh ngkat
kemiringan lereng, ngkat pergerakan tanah di
suatu tempat, penebangan pohon di daerah
lereng, erosi, hujan lebat, gempa bumi, dan
letusan gunung api (BNPB, 2015). Gempa pada
tahun 2013 diiku oleh longsornya bukit di sekitar
Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah
dan menimbulkan puluhan korban jiwa.
Informasi dalam Tabel 1 memberikan
konteks tentang kerentanan wilayah Aceh
terhadap berbagai bencana berdasarkan datadata masa lalu. Mengiku tangga manajemen
pengetahuan seper pada Gambar 4, kejadian
bencana, lokasi, waktu, dan jumlah korban secara
terpisah hanya berupa elemen-elemen yang
disebut 'data'. Namun dengan disatukan dalam
tabel seper Tabel 1, data tersebut memberi
'informasi' lebih lengkap tentang kebencanaan di
Aceh. Sedikit pengamatan dan analisis deskrip f
seper ditunjukkan di sejumlah paragraf setelah
Tabel 1 memberikan 'pengetahuan' dan karena itu
'konteks tentang apa' yang terjadi di Aceh dan
menggambarkan kerentanan Aceh terhadap
bencana. Pengetahuan akan konteks berdasarkan
Tabel 1 bila diinternalisasikan ke dalam kebijakan
pemerintah akan memo vasi dan melahirkan
pilihan kebijakan PRB yang lebih tepat. Bila
diinternalisasi oleh warga masyarakat secara
individual dan secara kelompok juga akan
memo vasi dan melahirkan kesadaran dan
ndakan yang lebih sesuai dan relevan untuk PRB.
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Apalagi jika ditambah dengan data dan informasi
sta s k yang memberikan eksplanasi dan prediksi
untuk memperkuat rencana dan aksi pada ap fase
siklus manajemen bencana.

Gambar 6a. Peta kerawanan banjir
genangan di Aceh, 2014

Data historis dan data terbaru dengan
memanfaatkan berbagai teknologi telah
memungkinkan pembuatan “Kajian Risiko Bencana di
Aceh, 2016-2020”. Kajian ini misalnya matriks risiko
untuk berbagai jenis bencana, seper untuk potensi
luas wilayah gempa di Aceh yang ditunjukkan dalam
Tabel 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi seper
teknologi GIS, penginderaan jarak jauh, dan citra
satelit telah memungkinkan pembuatan peta-peta
risiko bencana seper dalam Gambar 6a dan 6b.
Sebagian bahkan bisa dalam bentuk real me.
Gambar 6b. Peta indeks rawan bencana
Indonesia, 1815-2012
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) sudah menyusun Data dan Informasi Bencana
Indonesia (DIBI) yang mencatat peris wa dan
dampak bencana di seluruh Indonesia yang dapat
diakses secara daring. Data ini perlu terus
disosialisasikan untuk menjadi bagian kesiapsiagaan
dan PRB. Tabel 2, misalnya, menunjukkan potensi
luas bahaya gempa di Aceh tahun 2015.
Tabel 2. Potensi luas bahaya gempa bumi
Data dan informasi sta s k kebencanaan
di Aceh, 2015.
juga dapat menjelaskan sejumlah fenomena
pascabencana, saat tanggap darurat, dan pada
masa pemulihan. Data dan informasi sta s k pada
Gambar 7, misalnya, mengonﬁrmasi ngginya
kema an anak-anak usia 0-9 tahun dan para lanjut
usia 50 tahun ke atas pada bencana tsunami Aceh
2004.
Gambar 7. Contoh penggunaan data menjadi
informasi statistik untuk menggambarkan
dan menjelaskan tingkat mortalitas
berbasis kelompok umur.

Sumber: Kajian Risiko Bencana
di Aceh, 2016-2020, BPBA 2015
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Bencana dak menimbulkan dampak yang
sama pada populasi terdampak. Ada kelompok
rentan yang mengalami lebih banyak dampak
seper warga lanjut usia, anak, dan perempuan
hamil. Mereka sering kali menyumbang proporsi
yang besar untuk korban jiwa dan luka. Data dan
informasi sta s k perlu mengiden ﬁkasi siapa saja
yang termasuk dalam kelompok rentan dan memiliki
risiko lebih nggi, dispropor onally aﬀected,
dibanding kelompok lain berdasarkan data yang ada
dan memberikan rekomendasi berbasis buk untuk
pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan yang
lebih memihak kelompok rentan
Mahdi (2007) menunjukkan kuatnya modal
sosial masyarakat Aceh pada masa tanggap darurat
pascatsunami Aceh 2004 dengan melihat
pergerakan pengungsi (internally displaced persons,
IDP) akibat gempa dan tsunami. Menurut Satkorlak
dan UN-HIC, pada September 2005, sekitar 67,2%
IDP tsunami ditampung oleh masyarakat lokal
sekitar lokasi penyintas (survivor). Hanya 17,3% dari
mereka yang kehilangan tempat nggal dapat
ditampung oleh barak-barak yang dibangun
pemerintah. Sisanya, 15,5% memilih mendirikan
tenda di atas tanah bangunan mereka yang sudah
hancur. Data ini dapat digunakan untuk, misalnya,
manajemen distribusi bantuan kemanusiaan. Hanya
setelah data ini dikumpulkan, bantuan kemanusiaan
pasca tsunami yang awalnya fokus
pendistribusiannya di barak-barak yang dibangun
pemerintah, bergeser ke pemukiman penduduk
yang menampung para penyintas (survivor). Data
sejenis dapat digunakan untuk memprediksi pola
migrasi IDP pasca bencana dan menyesuaikan
manajemen distribusi bantuan kemanusiaan dan
program pembangunan kembali. Penggunaan data
dan informasi sta s k yang relevan dan akurat
dapat mengurangi risiko bencana selanjutnya.
Data dan informasi sta s k yang relevan
dan akurat dapat juga dipakai untuk memprediksi
dampak bencana dalam jangka lebih panjang.
Misalnya, dalam bencana terdapat fenomena
ke dakadilan lingkungan dimana segelin r pemilik
modal menikma keuntungan dari alih guna lahan
hutan dan banyak masyarakat yang menanggung
biaya dari banjir tahunan di Aceh. Bagaimana data
dan informasi sta s k dapat melakukan advokasi
berbasis data untuk hal ini?

McCaughey dkk (2018), misalnya,
menunjukkan dampak jangka panjang dalam
bentuk segregrasi sosial-ekonomi karena masalah
penggunaan dan kepemilikan lahan di Banda Aceh
10 tahun setelah tsunami 2004. Peneli an ini juga
menunjukkan adanya tekanan pada lingkungan
lewat penggunaan lahan untuk pemukiman yang
justru meningkatkan risiko bencana alih-alih
menguranginya.
Ini menunjukkan, data dan informasi
sta s k berguna dan dapat digunakan bukan
hanya pada salah satu siklus manajemen bencana,
tapi harus digunakan pada seluruh siklus secara
terpadu dan sistemik.
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CAPTURING THE PROFILE OF

INDONESIAN GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

By Sri Soelistyowati1 dan Hadi Susanto2
Introduc on

Gross Fixed Capital Forma on (GFCF) is the only component in GDP by
expenditure, which has dual impacts on the economy. The immediate impact takes
place at the stage of procurement. Expenditure caused by procuring capital goods will
normally trigger further economic ac vi es. Some areas in the economy will be
beneﬁted from the purchase of capital goods i.e. producers, sellers, individuals/units
directly involved in the produc on and individuals/units gain the spillover from the
ac vi es triggered.

“As the needs to
reveal more on
GFCF has come into
view, BPS carried
out an effort to
disaggregate
GFCF ﬁgure
into more details of
types and introducing
new perspectives,
which are classifying
GFCF by institutional
sectors (household,
non proﬁt institutions
serving households
(NPISHs), government,
non ﬁnancial
corporations and
ﬁnancial corporations)
and by industries (17
industries as provided
in GDP by industries).”

Following the immediate impact is the eventual impact of GFCF, which occurs
at the service period of the capital goods. During this period, the economic ac vi es of a
country, especially on the produc on side, rely strongly on the performance of those
capital goods.
The performance of GFCF in Indonesia, in terms of its por on in GDP, varies in
recent decades.
Figure 1. Ratio of GCFC to GDP (%)

The ra o of Indonesian GFCF compared to GDP tends to be increasing. Stalls
occurred at some years. Some of them caused by domes c phenomenons e.g. poli cal
turbulence in the 1960s, economic correc on at the beginning of the 1990s a er
booming in 1989-1990 and social-poli cal unrest before and a er regime change in
1997-1998. Some other downturns were triggered by global phenomenons, such as
upsurge of oil price in 1983 that weakened the purchasing power and also the down
surge of oil price 1973, which increased GDP magnitude whereas it automa cally
lowered the ra o of GFCF. As an addi on, the quarterly ﬁgures of GFCF can be traced
back to the ﬁrst quarter of the year 2000.

1 Sri Soelistyowa adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
2 Hadi Susanto adalah anggota Forum Masyarakat Sta s k (FMS) 2019-2020
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Regardless of the long series of annual and
quarterly ﬁgures, the level of availability of GFCF data
is s ll far from suﬃciency. From 1960 to 2000, in GDP
by expenditure, GFCF was provided as a single ﬁgure.
Since the base year change to 2000, GFCF started to
be detailed into 7 sub-components, which are:
● Building
● Machinery and Equipment (Domes c Origin)
● Machinery and Equipment (Import)
● Vehicle (Domes c Origin)
● Vehicle (Import)
● Others (Domes c Origin)
● Others (Import)

classifying GFCF by ins tu onal sectors
(household, non proﬁt ins tu ons serving
households (NPISHs), government, non ﬁnancial
corpora ons and ﬁnancial corpora ons) and by
industries (17 industries as provided in GDP by
industries).
Enhancing the Details of the Types of Capital
Goods

To get a clear picture of GFCF, the details
of GFCF have to be improved. At least similar to the
details provided in the Input-Output Table.
Therefrom, a thorough analysis could be
Subsequent base year change in 2010 also performed by incorpora ng the framework of
reconstructed the detail of GFCF into classiﬁca on, disaggregated GFCF with the framework of Inputwhich is s ll employed un l now:
Output Table. By synchronizing the types of capital
● Building
goods into the product classiﬁca on, we would be
● Machinery and Equipment
able to analyze the products in Input-Output Table,
● Vehicle
which are used as capital forma on.
● Other Equipment
By evalua ng the supply and demand
● Cul vated Biological Resources
aspect of capital goods, the availability of those
● Intellectual Property Product
goods could be analyzed, whether the demand
could be fulﬁlled by domes c supply or there
As the needs to reveal more on GFCF has should be import goods to ﬁll the gap. If the la er
come into view, BPS carried out an eﬀort to dis- takes place, the appropriate level of import could
aggregate GFCF ﬁgure into more details of types and be determined. The Input-Output Table makes it
i n t ro d u c i n g n e w p e rs p e c v e s , w h i c h a r e possible to scru nize at suﬃcient details.
Table 1. Type of Capital Goods
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In developing the disaggregated GFCF, a
classiﬁca on of 44 types of capital goods is used.
However, by considering the needs of data users to
have a comprehensive source for analy cal
purposes, the published classiﬁca on is comparable
with products in the Input-Output table.
Revealing GFCF by Ins tu onal Sectors
Aside from improving the details of GFCF by
types of capital goods, GFCF will also be detailed by
economic actors, so-called the ins tu onal sectors.
According to the System of Na onal Accounts 2008,
there are six main ins tu onal sectors, i.e.
households, NPISHs, government, nonﬁnancial
corpora ons, ﬁnancial corpora ons and the rest of
the world. But since GFCF of the la er lies beyond
the coverage, ﬁve ins tu onal sectors are therefore
applied.
By looking at the GFCF proﬁle of each
ins tu onal sector, economic policies intended to
address economic actors could be made on a be er
bedrock. Several concerns from the perspec ve of
economic actors are as follows:
● The availability of capital goods for household
enterprises, which play a signiﬁcant role as an
economic buﬀer should be ensured.
● The demand of NPISHs for capital goods to support
them in providing their services should be measured
also. Under certain circumstances, the role of
NPISHs is important, especially where the places are
beyond the reach of formal authority.
● Government as economic actors also requires
capital goods to perform its func on. In most cases,
due to the massive scale, the procurement of capital
goods by the government becomes an eﬀec ve
trigger to roll the economic wheel in an area.

and closely followed by ﬁnancial corpora ons. The
phase of self-sustaining corpora ons is indicated
by the domina ng scale of capital expenditures by
ﬁnancial and nonﬁnancial corpora ons.
The Disclosure of GFCF by Industry
All kinds of industries, no ma er in what
ins tu on they belong, require capital forma on.
Since each industry works on diﬀerent products
and uses diﬀerent inputs, the requirement for
capital goods varies. The varia on takes place
based on the scale and type of capital goods
required. Several factors have been iden ﬁed as
the roots of varia on.
The main determining factor is the type
of industry, whether it belongs to capital or laborintensive. By cas ng aside other factors, the
speciﬁc combina on of capital and labor used as
main produc on factors diﬀers in each industry.
Table 2. Category of Industry

A simultaneous GFCF analysis on all
ins tu onal sectors makes it possible to capture the
proﬁle of the economic founda on of a country
based on the expenditure on capital goods of each
ins tu onal sector.

Some industries do not procure capital
goods based on their needs, which are usually
based on prospec ve business ac vi es in the
near future. These industries could be under
commitment to provide their products to fulﬁll
public service obliga on (PSO). Therefore, the
expenditure on capital goods of these industries is
not in line with the value-added they create.

At the ini al phase of development,
expenditure on capital goods is dominated either by
households or government, which depends on the
country type. The above phase usually will be
succeeded by the phase of self-sustaining
corpora ons, started by nonﬁnancial corpora ons

The maturity of the industry also ma ers
in aﬀec ng the GFCF expenditure proﬁle. In a
common business cycle, infant industries tend to
spend more on capital expenditures due to the
long term view on their forthcoming business
ac vi es. On the other side, sunset industries tend
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to restrain their spending on capital goods because of Correla on with Other Sta s cal Frameworks
nega ve expecta ons in their business.
Sector Accounts
Besides, changes in technology could
signiﬁcantly change the way produc on works.
As the backbone of economic sta s cs,
Digital technology, which was introduced a couple of Sector Accounts (full sequence of accounts)
decades ago has enabled corpora ons to score a new embrace most of the important economic
level of eﬃciency, which includes eﬃciency in indicators. Regarding GFCF, Sector Accounts
procuring capital goods. Recently, corpora ons contain GFCF as one of its elements. Other than
compete in shi ing their capital expenditures into that, Sector Accounts also provide data on the
opera onal expenditures, which are fewer hassles owner of GFCF men oned. Furthermore, the
and risks. As a result, there is a tendency for a lower ﬁnancial aspects of GFCF procured, which are so
expenditure of capital goods in all industries.
o en hindered, could also be traced as well.
Figure 2. Structure of Sector Accounts

In Sector Accounts, GFCF lies as a excellent analy cal tool to see the economy in a
component of Capital Accounts as a ﬂow of capital. As single “screenshot”.
a stock of capital, the accumula on of capital goods is
recorded as stock of capital at the beginning and at
With the matrix-like table below,
the end of the observa on period.
descrip vely data users could analyze the origin of
capital goods, whether domes c or from abroad. If
So, incorpora ng dis-aggregated GFCF and a type of capital goods is widely demanded but
Sector Accounts would open a larger opportunity to cannot be provided by domes c producers, the
comprehend ﬁgures related to GFCF.
authority could focus on the eﬀorts for import
subs tu on programs. Besides, since the
Supply and Use Table
eﬃciency and produc vity of capital goods in
producing certain goods can be evaluated, further
The Input-Output Table, which could be analyses at the micro and macro level are made
generated from the Supply and Use Table is an possible.
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Figure 3. Simpliﬁed Supply and Use Framework

What's Next?
● Be er details on GFCF would enable BPS na onal
accounts to develop capital stock sta s cs. According
to the System of Na onal Accounts, capital stock is
the stock of ﬁxed assets surviving from past
investment and revalued at the purchasers' prices of
the current period. Therefore, it implies that capital
stock sta s cs could poten ally ﬁgure out how big
the produc ve assets belong to Indonesia. Those
data would eﬀec vely reﬂect the welfare of
Indonesia as a single economic en ty.

● With stock capital sta s cs ﬁgures, the
produc vity of current capital stock could be
measured. This analysis is more representa ve
compared to analysis, which involves GFCF as a
produc on factor.
● The spa al view is also enhanced in GFCF disaggrega on eﬀort. Demands on capital goods at
the provincial level can be iden ﬁed. On the other
side, with SUT/IOT at the provincial level, data on
the supply side are made available. Therefore,
supply and demand mapping at the provincial
level is possible to be carried out.

Foto dari situs Unsplash
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“

“

INFORMATION IS THE OIL OF
THE 21ST CENTURY, AND ANALYTICS
IS THE COMBUSTION ENGINE.
Peter Sondergaard, senior vice president, Gartner Research.

Foto oleh Tom Fisk dari situs Unsplash
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