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Dalam kaitannya dengan 
kependudukan, hakekat 
pembangunan adalah 

pembangunan manusia yang 
ditujukan untuk menciptakan 
kebebasan memilih kehidupan 
yang diinginkan dan memperluas 
kesempatan untuk memperbaiki 
kesejahteraannya.

Untuk memantau hasil 
program pembangunan 
manusia diperlukan data 

kependudukan yang akurat yang 
lebih rinci untuk melihat tren apakah 
terjadi penurunan  atau kenaikan. 
Sedangkan untuk menetapkan target 
atau sasaran pembangunan  dimasa 
depan diperlukan adanya data dimasa 
depan, hal ini dipenuhi melalui 

proyeksi penduduk.  Pembuatannya 
sangat teknis demografi dan 
diperlukan masukan dari para 
pakar demografi  yang handal dan 
menguasai teknik demografi. Proyeksi 
penduduk yang dihasilkan diharapkan 
dapat menjadi cerminan perilaku 
penduduk di masa mendatang dan 
hal ini sangat diperlukan untuk 
penetapan target pembangunan yang 
mensejahterakan bangsa.

Salah satu goals SDG’s adalah 
mengurangi angka kematian 
ibu. Angka rasio kematian ibu 

sangat penting tidak hanya terkait 
dengan besarnya kasus kematian  itu 
dapat dikurangi tetapi juga menjadi 
indikator tingkat kesejahteraan suatu 
bangsa.

Diskusi terkait kualitas data 
statistik semakin menguat dalam 
berbagai pertemuan FMS. BPS harus 
menyiapkan hal ini secara positif 
untuk mengupayakan berbagai 
mekanisme penjaminan kualitas data 
statistik.

Pelaksanaan lapangan SE 2016 
Listing sudah terlaksana dan saat 
ini masih mamasuki tahap finalisasi 
pengolahan data. Pada awal tahun 

2017 diharapkan sudah dapat merilis 
hasil SE 2016 Listing.

Selanjutnya akan dilakukan 
analisis yang bersesuaian dengan 
ketersediaan data Listing-nya, antara 
lain Analisis komparatif keunggulan 
wilayah, Analisis kualitas tenaga 
kerja, Analisis bisnis Online, franchise, 
e-commerce, dan usaha yang memiliki 
karakteristik khusus.

Semoga bermanfaat.

8



Edisi 8 - Desember 2016

2

Oleh
Sri Moertiningsih Adioetomo1

Hakekat Pembangunan
Dalam kaitannya dengan kependudukan, hakekat pembangunan adalah 

pembangunan manusia yang ditujukan untuk menciptakan kebebasan memilih 
kehidupan yang diinginkan dan memperluas kesempatan untuk memperbaiki 
kesejahteraannya. Mahbub ul Haq, seorang ekonomis dari Pakistan dan penggagas 
Indikator Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)2  
mendefiniskan pembangunan manusia sebagai  upaya agar manusia dapat 
menentukan sendiri siapa dirinya, bisa memilih apa yang ingin dikerjakan,  serta 
kehidupan seperti apa yang dikehendaki3. Menurutnya ada tiga hal pokok yang 
menjadi acuan pembangunan manusia, yakni: hidup panjang dan sehat, mendapatkan 
pengetahuan dan yang ketiga mempunyai akses terhadap sumber daya yang 
memungkinkannya menikmati hidup layak. Ketiga hal ini merupakan syarat pokok 
tercapainya pembangunan manusia, dan apabila gagal, kesempatan-kesempatan lain 
agaknya mustahil untuk dapat di akses. Dalam hal ini ada dua dimensi, kata Mahbub 
ul Haq, yakni pembentukan kapabilitas manusia seperti perbaikan kesehatan, 
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dan yang kedua adalah bagaimana hal 
yang sudah diakses ini digunakan untuk meningkatkan produktifitas, atau untuk 
bersantai, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan  sosial, kultural ataupun 
sebagai warganegara (civil society) (UNDP, 1990)4. 

Hal ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen, juga seorang ekonomis 
penerima hadiah Nobel, menulis buku ‘development as freedom’5.  Dimana ‘freedom’ 
sendiri merupakan hasil akhir pembangunan sosial ekonomi yang merupakan produk 
dari pengaturan-pengaturan kelembagaan: politik, pasar, perundangan, pengadilan 
dan juga termasuk peranan media. Kesemuanya ini bertujuan meningkatkan 
kapabilitas seseorang/masyarakat untuk dapat memilih kehidupan yang berarti yang 
diinginkannya. Amartya menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan 
freedom tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi 
sangat terkait dengan ‘penghasilan dan kekayaan’ masyarakat. Akan tetapi diingatkan 
pula bahwa ‘pertumbuhan’ (growth) bukanlah hasil akhir yang merupakan tujuan 
utama pembangunan. Melainkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai ‘sarana’ 
(as mean) untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kapabilitas manusia 
mencapai kehidupan yang diinginkan, artinya memperbaiki kualitas hidup manusia. 

Selanjutnya untuk dapat mengetahui, apakah upaya pembangunan manusia 
tersebut berjalan seperti rencana yang telah dibuat, diperlukan suatu upaya 
pemantauan dan evaluasi pelaksanan pembangunan. Kalau ada ketidaksesuaian, 
seberapa jauh penyimpangan terjadi? Untuk itu diperlukan indikator keberhasilan 
1.  Wakil Ketua FMS, Guru Besar Emeritus FEBUI
2.  Di Indonesia HDI diterjemahkan sebagai Indikator Pembangunan Manusis (IPM). 
3.   https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=kc46WPO9McXTvgSLpY7oCA#q=what+is+human
      +developmen; diakses 26 November 2016.
4.   UNDP 1990. Human Development Report.  New York. Oxford University Press published for 
       UNDP.
5.   Sen, Amartya 1999. Development as Freedom. Oxford University Press.

IPM adalah salah 
satu Indikator capaian 

pembangunan manusia 
yang didasarkan kepada 

tiga dimensi utama yaitu : 
umur panjang dan sehat, 

pengetahuan  dan standar 
hidup layak. Diperlukan 

data kependudukan 
untuk menetapkan target 

perencanaan, serta 
evaluasi pelaksanaan 

pembangunan. Dalam hal 
ini dilakukan pembuatan 

proyeksi penduduk 
berdasakan teknik 

demografi yang perlu 
dipertimbangkan dan 

masukan dari para pakar 
demografi yang handal.
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pembangunan, yang bahkan harus dibentuk sejak 
awal pembangunan yakni: apa sebenarnya tujuan 
pembangunan, siapa sasarannya, seberapa banyak 
peningkatan kesejahteraan yang diinginkan dan 
kapan harus tercapai. Indikator awal ini sangat 
penting ditetapkan sejak semula. Apalagi saat ini 
pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan 
dan  penghapusan kemiskinan hasus dilakukan oleh 
negara-negara anggota PBB, yang dipantau dan 
dikawal oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB).  

Ukuran Capaian Pembangunan Manusia
IPM menetapkan tiga indikator pembangunan 

manusia, yakni Hidup Panjang atau Longevity, 
Pengetahuan (Knowledge) dan Penghasilan 
(Income)6. Longevity diukur dengan Usia Harapan 
Hidup Waktu Lahir (UHH). Usia harapan hidup ini 
diasumsikan dapat mencerminkan nilai hakikat umur 
panjang. Umur panjang memberi kesempatan yang 
lebih lama bagi manusia dalam upaya mencapai 
tujuan hidup yang lebih mulia termasuk diantaranya 
bagaimana mencapai kesehatan yang prima disertai 
dengan pemenuhan gizi yang tercukupi.  Usia Harapan 
Hidup waktu Lahir mengukur seberapa panjang atau 
seberapa lama manusia di estimasi untuk dapat hidup 
sampai Yang Maha Kuasa menjemputnya. 

Yang kedua adalah knowledge atau 
Pengetahuan yang diukur dengan literasi. Meskipn 
ukuran ini terdengar sangat sederhana namun 
dirasa cukup untuk mencerminkan adanya akses 
menuju pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan 
yang berkualitas adalah jendela untuk mengakses 
pengetahuan dan informasi yang lebih luas yang 
dapat dikembangkan untuk memperbaiki hidupnya. 
Jadi literasi itu penting sebagai ukuran awal capaian 
pembangunan manusia, demikian kata Mahbub Ul 
Haq. Literasi juga dapat dianggap sebagai langkah 
awal untuk mengukur sejauh mana pembangunan 
tercapai, meskipun idealnya pendidikan yang 
lebih tinggi harus dicapai untuk meningkatkan 
produktifitas. 

Yang ketiga adalah Penguasaan Sumber 
Daya yang harus dipunyai untuk dapat menikmati 
kehidupan yang layak.  Hal ini sulit diukur tetapi dapat 
diproksi misalnya dengan kepemilikan tanah, akses 
terhadap perbankan dan kredit atau mempunyai 
penghasilan. Dalam hal ini, IPM memakai income 
yang dalam hal ini pendapatan per kapita, sebagai 

6  UNDP 1990. Human Development Report 1990. New 
York Oxford University Press. 

indikator IPM ketiga karena ukurannya mudah 
dieroleh. Namun dengan berbagai pertimbangan 
dimana ukuran pendapatan per kapita belum tentu 
mencerminkan kemampuan untuk mengakses 
sumber daya, maka dibuat ukuran yang lebih cermat 
yakni Purchasing Power Parity (adjusted real GDP per 
capita) yang lebih mencerminkan kemampuan untuk 
membeli barang dan jasa dan mencapai standar 
hidup layak.  

Indeks Pembangunan Manusia ini sangat 
bermanfaat untuk dipakai sebagai acuan 
pembangunan baik itu untuk penetapan target, 
monitoring maupuan evaluasi sampai sejauh mana 
pelaksanaan pembangunan tercapai. Meskipun 
begitu IPM ini tidak memasukkan kapan target 
indikator tersebut harus dicapai dan belum 
merupakan hal yang bersifat ‘binding’ artinya belum 
ada keharusan bagi negara-negara anggota PBB 
untuk melaksanakan pembangunan yang berupaya 
meningkatkan IPM. Baru kemudian tahun 2000 
ada Millenium Development Goals dengan 8 target 
pembangunan yang harus dicapai tahun 2015, 
yakni: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 
(2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) 
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan; (4) Menurunkan kematian anak; (5) 
Meningkatkan kesehatan Ibu; (6) Mengendalikan 
HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya; 
(8) Mengembangkan kemitraan pembangunan di 
tingkat global. Masing-masing tujuan pmbanguan 
tersebut disertai dengan pencapaian target yang 
ditetapkan sebelumnya. Contohnya: Goal nomor  1 
harus dicapai melalui target 1a yakni menurunkan 
hingga setengahnya dari angka 1990, proporsi 
penduduk miskin dengan tingkat pendapatan kurang 
dari USD 1,00 PPP per hari.  Target 1 b Menciptakan 
kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan 
layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum 
muda dan seterusnya. Kemudian setelah tahun 
2015, tujuan pembangunan diperluas dengan 
Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 dengan 17 
sasaran pencapaian pembangunan.  Sejak MDGs 2015 
dan dilanjutkan dengan SDGs 2030 semua negara 
anggota PBB harus mengikuti dan memakai indikator-
indikatornya untuk acuan pelaksanan pembangunan. 
Keduanya baik MDGs maupun SDGs bersifat mengikat 
(binding) bagi negara-negara anggota PBB.
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Perlunya Data Kependudukan Untuk Menetapkan 
Target, Pemantauan Serta Evalusasi Pelaksanaan 
Pembangunan

Kesemua target mencapaian ini memerlukan 
perhitungan yang didasarkan pada data penduduk 
menurut profil, spesifik dan terkait dengan masing-
masing target. Namun, secara umum, data dasar yang 
harus ada adalah jumlah penduduk menurur umur, 
jenis kelamin, serta status perkawinan, pendidikan 
laki-laki dan perempuan, tingkat partisipasi angkatan 
kerja, tingkat kematian bayi dll. Dan persebarannya 
atau distribusi tempat tinggal penduduk. Misalnya 
unntuk mengukur Usia Harapan Hidup manusia, 
diperlukan informasi tentang Angka Kematian 
Bayi (AKBa atau IMR- Infant Mortality Rate). AKBa 
ini mengukur, diantara 1000 kelahiran bayi berapa 
banyaknya yang meninggal sebelum mencapai usia 
satu tahun. Artinya kita harus mempunyai informasi 
dari data yang dikumpulkan, tentang berapa jumlah 
bayi yang lahir pada suatu tahun tertentu, dan dari situ 
berapa bayi yang meninggal sebelum ulang tahunnya 
yang pertama. Dalam hal ini jumlah kelahiran dipakai 
sebagai faktor penyebut perhitungan AKBa. 

Untuk memantau hasil program kesehatan 
diperlukan tren indikator AKBa ini. Seperti kita 
ketahui, program kesehatan dibidang pembasmian 
penyakit menular telah berhasil menurunkan angka 
kematian bayi. Ini terlihat dari menurunnya AKBa dari 
145 kematian bayi per 1000 kelahiran di tahun 1967, 
menjadi hanya 26 kematian bayi per 1000 kelahiran 
di tahun 2006 (Dari data Sensus Penduduk 2010).  
Padahal MDGs dalam Tujuan pembangunan nomor 4 
(Goal 4) menetapkan bahwa negara anggota PBB harus 
mampu menurunkan AKBa sebanyak sepertiganya 
dari tahun 1991 atau dari 68 kematian per 1000 
kelahiran harus turun menjadi 23 per 1000 tahun 2015 
yaitu pada saat MDGs selesai. Kalau mengacu data 
AKBa dari SP2010 tadi, yakni 26 per 1000 kelahiran, 
maka kita optimis bahwa target MDG pasti tercapai. 
Dan ternyata benar, karena dari SUPAS 2015 diperoleh 
estimasi sementara bahwa  AKBa adalah sebesar 22,2 
per 1000 kelahiran7. Penurunan angka kematian bayi 
ini meningkatkan Usia Harapan Hidup penduduk 
Indonesia, dimana pada tahun 1967 rata-rata orang 
Indonesia diperkirakan hanya bisa hidup sampai usia 
45 tahun di tahun 1967, dengan menurunnya angka 
kematian bayi, kini orang Indonesia bisa menikmati 
hidup  sampai usia 70,7 tahun (di tahun 2006) 

7  Paparan Direktur Statistik Kependudukan dan Ke-
tenagakerjaan BPS pada sidang pleno FMS 13 Januari 
2016. 

(BPS 2011)8.  Dari SUPAS 2015 Usia Harapan Hidup 
meningkat lagi menjadi 71,7 tahun  . 

Jadi data kependudukan yang akurat dan 
rinci masih memerlukan perhitungan yang panjang 
untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan 
pembangunan. Selain data pada saat dikumpulkan, 
juga diperlukan data masa lalu untuk melihat trend 
apakah ada penrununan atau kenaikan. Tren indikator 
kependudukan ini mencerminkan keberhasilan atau 
kelalaian pelaksanaan pembangunan. Sedangkan 
untuk menetapkan target atau sasaran pembangunan 
dimasa depan diperlukan adanya data dimasa depan. 
Padahal belum ada sensus atau survey. Oleh karenanya 
dibuat apa yang dinamakan proyeksi penduduk. 

Apa itu Proyeksi Penduduk?  
Untuk penetapan target pembangunan dan 

pemantauannya perlu dibuat proyeksi penduduk. 
Pembuatan proyeksi penduduk itu sangat teknis 
demografis. Diperlukan masukan dari para pakar 
demografi yang handal dan menguasai teknik 
demografi (Adioetomo dan Samosir, 2010)9. Ada 
berbagai metode pembuatan proyeksi penduduk, 
tetapi yang umum dipakai adalah metode komponen, 
yakni komponen pertumbuhan penduduk. Ada 
tiga komponen pertumbuhan penduduk: kelahiran 
yang menambah jumlah penduduk, kematian yang 
mengurangi jumlah penduduk serta migrasi yang 
dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. 
Masing-masing komponen memerlukan parameter 
atau indikator demografi yakni Tingkat Kelahiran 
atau TFR (Total Fertility Rate) yang akan menambah 
jumlah penduduk melalui jumlah bayi lahir per tahun. 
Angka Kematian Bayi atau IMR (Infant Mortality Rate) 
yang dipakai untuk menentukan panjangnya Usia 
Harapan Hidup, serta Net Migrasi yakni selisih anatara 
migrasi masuk dan migrasi keluar. Idealnya migrasi ini 
dibuat menurut umur, karena akan menambah atau 
mengurangi jumlah penduduk menurut umur.

Seperti telah dikemukakan diatas, untuk 
pembuatan proyeksi diperlukan angka TFR, IMR, 
Tingkat Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar serta 
Migrasi Neto yakni selisih antara keduanya. Mengapa 
disebut tingkat atau rate, bukannya jumlah absolut? 
Perhitungan dengan rate lebih cermat karena sudah 
memperhitungkan jumlah manusia yang terpapar. 
8  BPS 2011. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan 

Hidup Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 
2010. Jakarta. BPS.

9  Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan 
Samosir, 2010. Dasar-dasar Demografi. Penerbit: 
Lembaga Demografi dan Salemba Empat.
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Misalnya Total Fertility Rate (TFR) merupakan 
jumlah kelahiran dari Ibu usia subur 15-49 tahun, 
bukan oleh semua penduduk. Dalam hal kelahiran, 
penduduk yang terpapar adalah yang berpotensi 
untuk melahirkan yaitu wanita usia subur usia 15-49 
tahun (usia reproduksi). Jadi jumlah bayi yang lahir 
dalam satu tahun tertentu, ditandai menurut umur 
ibunya waktu melahirkan bayi tersebut. Dijejer dari 
kelahiran oleh Ibu usia 15-19 tahun, 20-24, 25-29,30-
34,35-39,40-44, 45-49 tahun. Usia dibawah 15 tahun 
belum dianggap subur untuk melahirkan, demikian 
pula wanita berusia lebih dari 49 tahun. Untuk 
membuat Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR- Age 
Specific Fertility Rate), diperlukan jumlah wanita sesuai 
dengan umur waktu melahirkan. Misalnya ASFR 15-
19 tahun pada tahun t adalah jumlah bayi yang lahir 
dari wanita usia 15-19 tahun yang tercatat pada tahun 
t, dibagi dengan jumlah semua wanita (melahirkan 
dan tidak melahirkan) usia 15-19 tahun pada tahun t. 
Penjumlahan ASFR 15-49 tahun itulah TFR. Mengapa 
ini diperlukan dalam pembuatan proyeksi? Kita perlu 
mengetahu konsep atau logika pembuatan proyeksi 
penuduk. Konsep atau logika pembuatan proyeksi 
penduduk sebenarnya  sederhana, yakni memakai 
Lexis Diagram seperti yang terlihat di Tabel 1.

mengurangi jumlah penduduk usia 5-9 tahun. Untuk 
pengurangan penduduk usia yang lebih tinggi dari 
5-9 tahun diperlukan Angka Kematian Usia Dewasa 
Menurut Umur (Age Specific Death Rates). 

Bagaimana kalau ternyata jumlah penduduk 
usia 5-9 tahun lebih banyak dari yang tercatat 
pada lima tahun sebelumnya, yakni ketika anak ini 
berusia balita 0-4 tahun? Perlu dicurigai adanya 
migrasi masuk. Untuk ini diperlukan perhitungan 
jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar menurut 
umur penduduk. Hasilnya untuk menambah atau 
mengurangi jumlah penduduk yang diproyeksikan 
tahun-tahun mendatang. 

Pertanyaan berikutnya, adalah bagaimana 
mengisi jumlah balita 0-4 tahun pada tahun 2020? 
Data ini tidak ada di Lexis diagram (cell kosong dengan 
tanda xxxx warna kuning). Jumlah penduduk usia 0-4 
tahun ini, yang merupakan jumlah kelahiran selama 
lima tahun sejak tahun 2015, dan dapat diestimasi 
melalui tingkat fertilitas (TFR) yang dihitung berdasar 
ASFR tadi. Untuk menghitung ASFR ini diperlukan 
jumlah kelahiran bayi menurut umur ibunya dan 
jumlah ibunya waktu melahiran bayi ini. Penjumlahan 
bayi oleh Ibu usia 15-49 tahun selama lima tahun 
sebelumnya merupakan bahan untuk mengisi cell 
kosong usia 0-4 tahun pada tahun 2020. Demikian 
seterusnya. Estimasi jumlah bayi yang akan lahir ini 
perlu dilakukan dengan cermat, dengan mengingat 
apakah perilaku melahirkan pasangan usia subur 
masih akan seperti yang lalu? Perubahan perilaku 
melahikan ini akan mempengaruhi jumlah bayi yang 
akan lahir dimasa mendatang. Demikian juga dengan 
estimasi kematian bayi dan perilaku migrasi. 

Meskipun  logika pembuatan proyeksi 
penduduk ini sangat sederhana, tetapi memerlukan 
penelaahan yang cermat tentang data yang dipakai. 
Pertama apakah pelaporan umur pada sensus atau 
survei yang dipakai sebagai data dasar sudah akurat. 
Untuk itu dibuat analisis berdasar Indeks pelaporan 
Umur antara lain metode Myer Indeks, Whipple Index, dll.  
Hasilnya sering memerlukan perapihan data menurut 
umur tunggal, dan memerlukan fitting dengan 
formula tertentu. Data umur yang akurat sangat 
penting karena akan dipakai sebagai faktor pembagi 
semua tingkat parameter komponen pertumuhan 
penduduk. Disamping itu penelaahan tentang 
perilaku manusia di masa lalu dan masa mendatang 
sangat diperlukan untuk membuat proyeksi. Hasil 
proyeksi dimanfaatkan untuk penetapan target dan 
sasaran pembangunan.

Umur Penduduk

Jumlah Penduduk (1000)

2015 2020 2025 2030

(1) (2) (3) (4) (5)

0-4 24065,5 xxxx xxxx xxxx

5-9 23330,4 23955,6 xxxx xxxx

10-14 22461,5 23278,6 23907,0 xxxx

15-19 22095,4 22396,2 23214,9 23844,1

20-24 21447,9 21989,0 22293,2 23111,3

25-29 20810,4 21324,4 21868,2 22174,5

Dst. Angka-angka penduduk diambil dari proyeksi penduduk 2010-2035 (Bappenas, BPS 

dan UNFPA 2013)

Tabel 1. Diagram Lexis untuk Menjelaskan Logika 
Pembuatan Proyeksi Penduduk

Pada Tabel 1 terlihat bahwa jumlah Balita usia 
0-4 tahun adalah sebesar 24,065,500 orang tahun 
2015. Lima tahun berikutnya balita ini sudah berumur 
5-9 tahun pada tahun 2020, tetapi tinggal 23,955,600 
orang karena tidak semua balita terus hidup sampai 
usia 5-9 tahun. Pengurangan akan lebih banyak kalau 
Angka Kematian Bayi (AKBa - IMR) lebih tinggi. Jadi 
inilah tentingnya kita mempunya parameter IMR untuk 
penentuan proyeksi penduduk. Dengan menerapkan 
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran diperoleh 
jumlah atau banyaknya bayi yang meninggal sejak usia 
0 sampai hampir lima tahun. Dan jumlah kematian ini 
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Pemanfaatan data hasil proyeksi penduduk untuk 
pembangunan.

Hasil proyeksi penduduk sampai beberapa 
dekade sesudahnya sangat bermanfaat bagi 
perencanaan pembangunan, terutama untuk 
menetapkan target pembangunan lima atau 10 tahun 
mendatang. Misalnya, dari proyeksi BPS, Bappenas 
dan UNFPA 2013, sudah terhitung jumlah yang lahir 
selama lima tahun antara tahun 2010-2015 adalah 
24.065.500 balita tahun 2015 (kolom 2 usia 0-4 tahun). 
Dari angka ini, maka Kementerian Kesehatan bersama 
Bappenas bisa merancang program imunisasi bagi 
balita. Ini program yang amat penting. Dengan 
data ini dapat dihitung berapa banyaknya obat-
obatan dan vaksin imunisasi yang harus disediakan. 
Jangan sampai kosong. Juga data semacam ini 
sangat berguna, apabila ada jumlah kelahiran bayi 
usia 0, akan dapat diperkirakan berapa jumah bidan 
yang harus tersedia, berapa jumlah bidan baru atau 
berapa yang harus diberi pelatihan penyegaran atau 
upgrading. Apakah perlu pembangunan PUSKESMAS  
dengan tempat tidur yang baru? 

Pertanyaannya kemudian, adalah bahwa 
parameter komponen pertumbuhan penduduk 
tersebut mencerminkan perilaku penduduk masa 
lalu. Tinggi rendahnya TFR mencerminkan pola 
melahirkan dari para wanita usia subur.  Apakah 
perilakunya masih akan tetap sama beberapa tahun 
mendatang? Kita tahu ada globalisasi dan digitalisasi 
yang mengubah cara pandang, gaya hidup para 
remaja yang nantinya akan masuk usia subur? Apakah 
mereka masih ingin menikah? Kalau ya berapakah 
jumlah anak yang mereka inginkan? Satu anak saja 
atau tidak ingin punya anak sama sekali? Pola dan gaya 
hidup masa mendatang akan sangat mempengaruhi 
pola ASFR dan tingkat TFR. Yang pada gilirannya 
mempengaruhi jumlah penduduk usia BALITA pada 
hasil proyeksi untuk lima atau dekade mendatang. 
Untuk ini diperlukan tidak hanya satu titik parameter 
komponen pertumbuhan penduduk, melainkan tren 
masa lalu dan kecenderunganya di masa mendatang. 
Artinya proyeksi penduduk itu adalah cerminan 
perilaku penduduk dimasa mendatang, yang sangat 
diperlukan untuk penetapan target pembangunan 
mensejahterakan bangsa. 

Kesalahan mengestimasi jumlah penduduk 
menurut usia akan berdampak pada kesalahan 
penetapan target dan sasaran pembangunan. 

JANGAN SAMPAI INI TERJADI, 
JANGAN SAMPAI ADA PEMBOROSAN ANGGARAN.

 IN MEMORIAM :

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un
Rasa duka yang mendalam dirasakan oleh semua 

anggota Forum Masyarakat Statistik ketika Bapak 
Kusmadi Saleh, MA  harus menghadap panggilan 
Ilahi  pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016.  Beliau 
adalah sosok anggota FMS  yang sederhana, visioner, 
energik, sangat rendah hati,  hangat dalam setiap 
perbincangan, dan patut diteladani.  Aktivitas dan 
kontribusi beliau di FMS sejak periode 2011-2014 dan 
dilanjutkan kembali pada periode 2015-2016 .

Sebelum mulai aktif di keanggotaan FMS 
Bapak Kusmadi Saleh terakhir menjabat sebagai 
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik di BPS 
RI. Beliau sangat concern dengan pembangunan 
neraca nasional yang terintegrasi, lengkap dan akurat. 
Beberapa pemikiran beliau bermanfaat sebagai 
cikal bakal pengembangan standardisasi klasifikasi 
lapangan usaha dan berbagai output terkait bidang 
neraca dan analis makroekonomi, antara lain Tabel 
input-Output, SAM, FSAM, Neraca Arus Dana, Sistem 
Neraca Lingkungan dan lain sebagainya.

Semoga Allah SWT menerima semua amal 
ibadah beliau, mengampuni semua kesalahannya, 
dan diberikan tempat yang terbaik di sisiNya. 
Amin YRA.

Foto : Almarhum Bapak Kusmadi Saleh, MA



Edisi 8 - Desember 2016

7

SOSIALISASI FORUM MASYARAKAT STATISTIK (FMS) DAN 
LOKAKARYA POTRET USAHA DI KALIMANTAN TIMUR (HASIL LISTING SE2016)

BALIKPAPAN 25 MEI 2016

FOTO KEGIATAN:
Paparan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur 
tentang Potensi Usaha Kaltim tahun 2006 dan 
Eksistensi Sensus Ekonomi 2016. Jumlah usaha mikro 
tertinggi dan capaian pelaksanaan SE2016-Listing 
sekitar 80 persen.

FOTO KEGIATAN:
Paparan Kepala BAPPEDA tentang Peranan Data 
dalam Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan (evidenced 
based policy)

FOTO KEGIATAN :
Paparan Ketua Forum Masyarakat Statistik dalam rangka sosialisasi program kerja 2015-2016. Salah 
satu diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data melalui kajian internal 
FMS  tentang “Data Produksi Beras Diduga Overestimate”.



Edisi 8 - Desember 2016

8

M. Sairi Hasbullah, Indra Murty Surbakti dan Dendi Handiyatmo

1.  Pendahuluan

Salah satu Goals SDGs adalah mengurangi angka kematian termasuk kematian 
Ibu. Berbagai upaya dilakukan. Angka rasio kematian ibu sangat penting tidak hanya 
terkait dengan bagaimana kasus kematian itu dapat dikurangi tetapi juga menjadi 
indikator tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Kematian ibu yaitu maternal mortality 
ratio atau rasio kematian maternal (MMRasio) diperoleh dari rasio kematian maternal 
dibagi dengan 100 ribu kelahiran hidup.

Data hasil sensus atau survei berskala besar biasanya merupakan sumber data 
utama yang digunakan untuk menghitung maternal mortality ratio di Negara-negara 
yang sedang berkembang. Semenjak Sensus Penduduk 2010 (SP2010) lalu, Indonesia 
telah mengumpulkan data kematian ibu dan  yang paling mutakhir menggunakani 
sumber data yang dihasilkan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS2015). SUPAS 
2015 masih memiliki beberapa keterbatasannya seperti rendahnya pelaporan (under-
reporting) dikarenakan kurang lengkapnya pencatatan (incompleteness) dan kesalahan 
mendefinisikan kematian (misclassification) yang dicurigai terjadi pada saat sensus 
yang lalu.

 SUPAS2015 dengan sampel rumah tangga sebesar 652 000, satu persen dari 
total rumahtangga, memang dirancang untuk dapat menyajikan data kematian ibu 
yang lebih akurat. Seperti pada kegiatan Sensus Penduduk 2010 yang lalu, kegiatan 
SUPAS2015 juga melakukan verifikasi kematian dalam rangka meningkatkan 
kelengkapan (completeness) pelaporan kematian dan mengurangi kemungkinan 
terjadinya kesalahan klasifikasi kematian. Kedua hal tersebut dimaksudkan agar kualitas 
data menjadi baik. Penghitungan kematian ibu dilakukan untuk tingkat nasional dan 
lima tingkatan regional (Sumatra; Jawa-Bali; Kalimantan; Sulawesi; NTB-NTT-Maluku-
Maluku Utara-Papua-Papua Barat).

2.  Jumlah Sampel 

Periode pengumpulan data kematian dalam SUPAS 2015  adalah 1 Januari 2010 
sampai saat pencacahan. Penentuan tanggal 1 Januari 2010 mempertimbangkan 
kemudahan responden untuk bisa mengingat kejadian kematian yang terjadi di 
rumah tangganya. Terkait jangka waktu 5 tahun sebelum survei dimaksudkan untuk 
mendapatkan kelengkapan pelaporan kematian yang diperlukan agar penghitungan 
lebih akurat. Mengingat kejadian kematian maternal merupakan kejadian yang sangat 
jarang, jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 652.000, terbilang besar. Itu pun 
hanya dapat menghasilkan MMRasio tingkat nasional dan regional. Region yang 
dimaksud adalah kumpulan dari provinsi-provinsi sebagai berikut:
1. Region Sumatera, terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan 
Kepulauan Riau.

KEMATIAN MATERNAL DI 
INDONESIA 
Hasil SUPAS 2015

Angka Ratio kematian ibu 
sangat penting tidak hanya 
terkait dengan bagaimana 
kasus kematian itu  dapat 

dikurangi tetapi juga 
menjadi indikator terkait 

kesejahteraan suatu Bangsa.

Untuk menjamin validitas 
data kematian maternal 

perlu dilakukan verifikasi dua 
hal, yaitu :

Kelengkapan (Completeness) 
pelaporan kematian dan 

mengurangi  kemungkinan 
terjadinya kesalahan 

klasifikasi.
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2. Region Jawa-Bali, terdiri dari Provinsi: DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Banten dan Bali.

3. Region Kalimantan, terdiri dari Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara. 

4. Region Sulawesi, terdiri dari Provinsi Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi 
Barat.

5. Region Maluku-Papua-Nusa Tenggara, terdiri 
dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua 
Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
Timur.

Populasi rumah tangga hasil pemutakhiran 
dikelompokkan dalam dua strata yaitu strata rumah 
tangga yang ada kasus kematian dan strata rumah 
tangga yang tidak ada kasus kematian. Untuk 
menjaga agar setiap strata ada sampel terpilih maka 
sebaran sampel dibuat sebagai take some dan take 
all (Glaser, 1962 dalam BPS, 2015). Proses penentuan 
sampel dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Populasi strata yang ada kasus kematian akan 

menggunakan prosedur take all jika jumlah 
populasi rumah tangga yang ada kejadian 

 

Gambar 1. Pertanyaan tentang Kejadian Kematian pada Kuesioner SUPAS 2015

kematian 1-8, dan akan take some sejumlah 
8 jika lebih dari 8 rumah tangga yang ada 
kejadian kematian. Sampel tersebut  selanjutnya 
didefinisikan sebagai n1. 

2. Populasi strata yang tidak ada kasus kematian 
akan selalu take some sejumlah n2 = n – n1, 
dimana n adalah 16 rumah tangga.

Ringkasnya, pemilihan sampel rumah tangga 
yang mengalami kejadian  kematian akan diambil 
paling banyak 8 rumah tangga bila dalam blok 
sensus tersebut terdapat lebih dari 8 rumah tangga 
yang mengalami kejadian kematian, dan paling 
sedikit 0 rumah tangga yang mengalami kejadian 
kematian bila dalam blok sensus tersebut tidak ada 
rumah tangga yang mengalami kejadian kematian.

3. Sumber Data dan Evaluasi Data

Pengumpulan data kematian maternal pada 
SUPAS 2015 merupakan subset dari pengumpulan 
data kematian secara umum. Data kematian 
diperoleh dari kuesioner SUPAS 2015 Blok V.A 
(Gambar 1). Pertanyaan untuk mendapatkan 
kasus kematian yang berkaitan dengan kehamilan 
(Pregnancy Related Deaths/PRD) didapat melalui 
pertanyaan 507. Kematian maternal diartikan 
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sebagai kematian perempuan usia 15-49 tahun yang 
terjadi pada saat hamil, saat melahirkan atau selama 
masa nifas/42 hari setelah kehamilan berakhir.

Kasus kematian maternal merupakan kasus 
yang sangat jarang dan perlu dilakukan verifikasi 
yang dilakukan oleh koordinator tim dengan tujuan 
untuk memastikan ketepatan laporan mengenai 
kejadian kematian; apakah merupakan kejadian 
kematian maternal atau kejadian kematian biasa.

 

 

Dalam proses penghitungan indikator 
MMRasio, selain data mengenai PRD (jumlah 
kematian pada periode maternal) menurut umur 
ibu, juga diperlukan data jumlah penduduk menurut 
kelompok umur, data kematian setahun menurut 
kelompok umur, data kelahiran setahun menurut 
kelompok umur ibu, dan data jumlah anak lahir 
hidup menurut kelompok umur ibu. Adapun data 
kelahiran setahun diperoleh dari pertanyaan pada 
Blok VII.C (Riwayat Kelahiran Anak) selengkapnya 
pada Gambar 2 berikut:

Gambar 3. Pertanyaan tentang Anak Lahir Hidup pada Kuesioner SUPAS 2015

Gambar 2. Pertanyaan tentang Riwayat Kelahiran Anak pada Kuesioner SUPAS 2015
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Kelahiran selama satu tahun dapat diperoleh 
dengan memilah bulan dan tahun yang diinginkan 
dari pertanyaan 718. Penjumlahan dari anak yang 
dilahirkan pada tahun yang sama menjadikannya 
jumlah anak yang dilahirkan selama satu tahun. 
Untuk data anak lahir hidup diperoleh melalui 
pertanyaan pada Blok VII.B (Fertilitas) pada Gambar 
3 sebelumnya.

4. Metode Penghitungan

Prinsip dasar penghitungan MMR adalah 
dengan membandingkan data kejadian kematian 
dengan kejadian kelahiran. 

Data kematian maternal dan data kelahiran 
hidup dievaluasi terlebih dahulu sehingga rumus 
yang di gunakan menjadi:

Cara penghitungan ini diperkenalkan oleh 
Kenneth Hill (2013) atau disebut metode Kenhil 
dimana MMRasio merujuk pada waktu tahun data 
(direct estimated yang dikoreksi). Agar data kematian 
dan data kelahiran setara maka keduanya diberi 
faktor koreksi yang seimbang dengan rujukan waktu 
yang digunakan.

Faktor koreksi kematian diperoleh dengan 
menghitung kebalikan dari kelengkapan kematian 
(inverse completeness) yang diperoleh menggunakan 
metode General Growth Balance. Asumsi yang 
digunakan adalah penduduk dalam keadaan 

close population yaitu pertumbuhan penduduk 
tidak dipengaruhi oleh migrasi maka faktor 
koreksi kematian dapat dihitung dengan evaluasi 
kelengkapan data kejadian kematian perempuan 
5-60 tahun dan perkiraan kematian yang diperoleh 
dari penelusuran kembali (reverse) penduduk 
perempuan saat ini dengan penduduk perempuan 
tahun sebelumnya. 

Data kematian yang dikumpulkan diduga 
banyak mengandung ketidaklengkapan sehingga 
sebelum data tersebut digunakan untuk menghitung 
indikator perlu kiranya dilakukan evaluasi untuk 
mengetahui seberapa besar kelengkapan data yang 
dilaporkan. Secara umum cakupan kelengkapan 
data kematian (completeness) untuk laki-laki lebih 
baik dibandingkan perempuan, yaitu 76,2 persen 
berbanding 60,6 persen. Pengamatan terhadap 
kelengkapan data kematian perempuan menurut 
wilayah terbaik pada wilayah Sulawesi sebesar 73,6 
persen, diikuti oleh wilayah Kalimantan 65,9 persen 
dan wilayah Jawa-Bali sebesar 60,4 persen.

Sementara faktor koreksi kelahiran diperoleh 
dengan menghitung rasio potensi memiliki anak 
dengan tingkat kelahiran yang terjadi selama 
ini yang dialami perempuan usia 25-34 tahun. 
Metode P/F rasio (Parity/Fertility Ratio) digunakan 
untuk memperoleh nilai faktor koreksi ini, dengan 
asumsi bahwa kelahiran masa lalu tidak berbeda 
dengan kelahiran selama ini. Koreksi ini diperlukan 
mengingat rekomendasi UN yang menyatakan 
pengumpulan data kelahiran selama satu tahun 
mengandung kesalahan dan kelalaian yang lebih 
tinggi dibandingkan pengumpulan data yang 
menanyakan anak pernah dilahirkan dan anak yang 
masih hidup.

MMRasio = ×
Kematian Maternal

Kelahiran Hidup
100 00.

MMRasio = ×Kematian Maternal Faktor Koreksi Kematian
Kelahiran  Hidup Faktor Koreksi Kelahiran×

×100 00.

Umur Penduduk

Completeness

Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3)

Sumatera 0.733 0.559
Jawa + Bali 0.764 0.604
Kalimantan 0.700 0.659

Sulawesi 0.914 0.736
Nusa Tenggara, Maluku, Papua 0.737 0.579

Indonesia 0.762 0.606

Tabel 1. Cakupan Kelengkapan Data Kematian menurut  
                  Wilayah Hasil SUPAS2015

Wilayah
Koreksi Kematian

(inverse 

Completeness)

Koreksi 

Kelahiran

(P/F Ratio)

Jumlah 

Kematian Ibu

Terkoreksi)

Jumlah Kelahiran 

Terkoreksi)

Sumatera 1.79 1.15 4 198 1 222 177

Jawa - Bali 1.66 1.20 6 865 2 780 243

Kalimantan 1.52 1.16 1 503 322 452

Sulawesi 1.36 1.10 1 068 378 372

Nusa Tenggara, 

Maluku, Papua 1.73 1.15 1 875 383 774

Indonesia 1.65 1.17 15 509 5 087 016

Tabel 2. MMRasio menurut Wilayah Tahun 2014,  
                  Hasil SUPAS2015
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5.  Hasil dan Kesimpulan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
MMRasio bervariasi menurut wilayah. Angka 
nasional menunjukkan MMRatio sebesar 305 
kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 
2014. Wilayah Jawa-Bali menempati urutan terendah 
dengan MMRasio sebesar 247 kemudian diikuti 
oleh wilayah Sulawesi dengan MMR sebesar 282, 
Sumatera dengan MMRasio 344. MMRasio tertinggi 
di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 
dengan nilai sebesar 489. Tinggi atau rendahnya 
RSE menunjukkan variasi kejadian kematian dan 
kelahiran yang terjadi di dalam wilayah yang diamati. 
Secara nasional variasi antar provinsi lebih rendah 
dibandingkan variasi yang terjadi pada wilayah  
regional dimana variasi antar kabupaten/kota lebih 
besar. Secara umum untuk kajian sosial RSE dibawah 
25% dapat dikatakan data dapat dipercaya. 

Sebagai data pendukung masih tingginya 
angka kematian ibu dapat dilihat dari Tabel 3 berikut:

Tempat meninggal pada kasus kematian 
maternal beragam, antara lain di fasilitas kesehatan, 
rumah, dan perjalanan. Secara nasional, kematian 
maternal tertinggi terjadi di fasilitas kesehatan 
yaitu sebesar 59,27 persen, kemudian secara 
berturut-turut terjadi di rumah (33,13 pesen) dan di 
perjalanan (7,60 persen). Wilayah dengan pola yang 
sama dengan nasional adalah Sumatera, Jawa-Bali 
dan Sulawesi, sementara itu wilayah Kalimantan, 
Nusa Tenggara-Maluku-Papua kejadian kematian 
maternal tertinggi  bertempat di rumah, fasilitas 
kesehatan dan perjalanan.

Tempat meninggal di fasilitas kesehatan 
tidak semerta-merta bahwa pertolongan yang 
diberikan tidak berhasil dilakukan, ada banyak 
faktor yang memungkinkan kematian terjadi seperti 
terlambatnya sampai di faskes sehingga penanganan 
yang diberikan menjadi tidak berarti, atau sakit yang 
diderita (saat hamil, persalinanan atau masa nifas) 
sudah cukup parah. Dengan kata lain keajadian 
kematian di faskes bukan karena pelayanannya yang 
buruk. Pemahaman akan kesehatan ibu masih kurang 
dipahami oleh keluarga dengan ditunjukkan masih 
besarnya persentase kematian di rumah. Kejadian 
kematian dalam perjalannan juga mengidikasikan 
bahwa akses terhadap faskes masih sulit yang dapat 
disebabkan jarak tempuh ke faskes yang cukup jauh.

Dalam SUPAS2015 penolong persalinan 
dibedakan menjadi empat: dokter, bidan, dukun dan 
lainnya. Penolong persalinan tertinggi terjadi pada 
persalinan yang ditolong oleh bidan (68,42 persen), 
kemudian diikuti oleh dokter (17,45 persen), dukun 
(12,88 persen) dan lainnya (1,24 persen). Wilayah 
yang mempunyai pola yang sama adalah Sumatera 
dan Jawa-Bali, sedangkan di wilayah lainnya yaitu 
Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-
Papua mempunyai pola yang berbeda, penolong 
persalinan tertinggi secara berturut-turut ditolong 
oleh bidan, dukun, dokter dan lainnya.

Wilayah MMRasio
Batas Bawah-

Atas
RSE (%)

Sumatera 344 262 - 432 12.39

Jawa - Bali 247 183 - 321 13.82

Kalimantan 466 213 - 725 27.28

Sulawesi 282 186 - 384 17.46

Nusa Tenggara, Maluku, 
Papua 489 292 - 683 20.21

Indonesia 305 260 - 357 7.97

Tabel 2. MMRasio menurut Wilayah Tahun 2014,  
               Hasil SUPAS2015 (Lanjutan)

Wilayah
Persentase Penolong Persalinan

Dokter Bidan Dukun Lainnya Total

Sumatera 15.13 73.40 10.50 0.96 100.00

Jawa - Bali 19.83 68.93 10.56 0.67 100.00

Kalimantan 15.70 66.86 16.76 0.68 100.00

Sulawesi 15.98 60.21 22.12 1.69 100.00

Nusa Tenggara, 
Maluku, Papua 11.95 60.51 21.80 5.74 100.00

Indonesia 17.45 68.42 12.88 1.24 100.00

Tabel 4.  Proporsi Penolong Persalinan Menurut Wilayah  
                 (Hasil SUPAS2015)

Wilayah

Tempat meninggal

Fasilitas 

Kesehatan
Rumah Perjalanan Jumlah

Sumatera 51.89 36.29 11.83 100.00

Jawa - Bali 70.96 21.69 7.35 100.00

Kalimantan 35.38 61.11 3.52 100.00

Sulawesi 66.71 25.44 7.85 100.00

Nusa Tenggara, Maluku, 

Papua 47.48 49.59 2.93 100.00

Indonesia 59.27 33.13 7.60 100.00

Tabel 3. Persentase Kematian Maternal menurut 
                  Tempat Meninggal menurut Wilayah,  
                  Hasil SUPAS2015 
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Persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga 
kesehatan (dukun dan lainnya) memiliki resiko 
kematian jauh lebih besar karena rendahnya 
keterampilan atau ketidaktahuan resiko kematian, 
terlebih lagi dipengaruhi faktor kesehatan ibu. 
Penolong persalinan selain dokter dan bidan juga 
memberikan pemahaman bahwa pemeriksan 
kehamilan dan pelayanan kesehatan ibu tidak 
dilakukan seperti yang disarankan pemerintah.

Secara umum lebih dari 60 persen kejadian 
kematian maternal terjadi  pada  perempuan   15-49 
tahun dengan tingkat pendidikan SMP atau kurang, 
yaitu di wilayah Jawa-Bali, Kalimantan, dan Nusa 
Tenggara-Maluku-Papua. Sementara itu di wilayah 
Sumatera dan Sulawesi kejadian kematian maternal 
pada perempuan 15-49 tahun dengan tingkat 
pendidikan SMP atau kurang berkisar antara 55-57 
persen.

Wilayah

Pendidikan

SMP atau 

kurang

SMA atau 

lebih
Total

Sumatera 55.84 44.16 100.00

Jawa - Bali 62.10 37.90 100.00

Kalimantan 63.25 36.75 100.00

Sulawesi 56.33 43.67 100.00

Nusa Tenggara, 

Maluku, Papua 61.53 38.47 100.00

Indonesia 60.34 39.66 100.00

Tabel 5. Persentase Kematian Maternal menurut 
                  Pendidikan Perempuan 15-49 Tahun  menurut 
                  Wilayah,  Hasil SUPAS2015

Tabel 6. Median Umur Kawin Pertama Perempuan dan 
                  Persentase Umur Pertama Menikah,
                  Hasil SUPAS2015

Wilayah SMAM

Perempuan Menikah

Perempuan
diatas usia 20 

tahun
Total

Sumatera 23.58 55.01 44.99 100.00

Jawa - Bali 23.02 61.17 38.83 100.00

Kalimantan 22.00 64.12 35.88 100.00

Sulawesi 22.88 59.81 40.19 100.00

Nusa Tenggara, Maluku, 

Papua 23.26 58.15 41.85 100.00

Indonesia 23.10 59.80 40.20 100.00

Rata-rata umur kawin pertama 
perempuan secara nasional sebesar 23,10 tahun. 
Berdasarkan wilayah, umur kawin pertama 
tertinggi di wilayah Sumatera (23,58 tahun), 
kemudian berturut-turut Nusa Tenggara-
Maluku-Papua (23,26 tahun), Jawa-Bali (23,02 
tahun), Sulawesi (22,88 tahun) dan Kalimantan 
(22,00 tahun). Berdasarkan umur menikah, di 
semua wilayah mayoritas perempuan menikah 
di usia 20 tahun ke bawah, yaitu berkisar antara 
55-65 persen, sedangkan selebihnya menikah 
pada usia di atas 20 tahun. Sementara itu lebih 
dari 60 persen laki-laki menikah pada usia 25 
tahun ke bawah, dan selebihnya menikah di 
atas usia 25 tahun.
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Wilayah

Laki-laki  Menikah

25 tahun 

kebawah

diatas usia 25 

tahun
Total

Sumatera 61.25 38.75 100.00

Jawa - Bali 63.05 36.95 100.00

Kalimantan 64.85 35.15 100.00

Sulawesi 64.42 35.58 100.00

Nusa Tenggara, Maluku, 

Papua 65.90 34.10 100.00

Indonesia 63.05 36.95 100.00

Tabel 6. Median Umur Kawin Pertama Perempuan dan
                  Persentase Umur Pertama Menikah,
                  Hasil SUPAS2015 (Lanjutan)
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KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN/USAHA
SENSUS EKONOMI 2016 DI KOTA BALIKPAPAN

Tim FMS bekerja sama dengan Tim BPS Provinsi Kalimantan Timur dan BPS Kota Balikpapan, 
disamping melaksanakan Sosialisasi FMS dan Lokakarya, juga dilakukan kunjungan ke kantor PT 
Angkasa Pura dan PT Pertamina Kota Balikpapan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan 
wawancara oleh petugas SE 2016 yang ditunjuk, sekaligus diskusi tentang tanggapan dan masukan 
terhadap berbagai kegiatan Sensus dan Survei yang dilakukan BPS terhadap pelaku usaha 
(perusahaan), terutama terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. 

Temuan lapangan :

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi kegiatan sensus dan survei BPS kepada Pimpinan Perusahaan/
Pelaku Usaha secara intensif baik melalui media massa dan media elektronik, diskusi/dialog, 
dan bentuk lain yang melibatkan semua stakeholder terkait.

2. BPS secara umum harus meningkatkan pelayanan terhadap publik, salah satunya termasuk 
bagaimana melakukan pendekatan secara organisasi kepada para responden (perusahaan/
usaha, rumah tangga, K/L terkait, Asosiasi, Media Massa dan Elektronik, dll.).

3. Kesulitan pendataan lapangan diluar pendekatan secara organisasi ternyata tetap membutuhkan 
pendekatan personal dan komunikasi yang baik kepada para responden.

Foto Kegiatan : 
Kunjungan Tim FMS dan BPS 
sekaligus wawancara ke PT Pertamina 
Kota Balikpapan. 

Foto Kegiatan : 
Kunjungan Tim FMS dan BPS sekaligus wawancara ke PT Angkasa Pura Kota Balikpapan. 
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KUNJUNGAN KE KSP TENTANG PERBAIKAN DATA STATISTIK BERAS

Menindak lanjuti arahan Bapak Presiden 
dalam Rapat Terbatas membahas Ketahanan 
Pangan, pada Rabu tanggal 27 Januari 2016, 
Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Teten Masduki, 
mengundang anggota FMS untuk menghadiri 
diskusi tentang Strategi Perbaikan Statistik 
Pertanian. 

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari 
hasil pembahasan dan rekomendasi FMS tentang 
Perbaikan Statistik Produksi Beras yang pernah 
disampaikan secara resmi melalui surat kepada 
Presiden. Beberapa poin penting secara garis besar 
yang disampaikan kepada Bapak Presiden antara 
lain: Data produksi beras diduga overestimate; 
Estimasi produksi padi; Sumber  ketidakakuratan  
data produksi; dan Rekomendasi kebijakan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Di bidang produksi, Pemerintah perlu 
mengoreksi secara menyeluruh ketiga sumber 
ketidakakuratan data dengan perbaikan 
kerangka sampel serta pengukuran atau 
survei luas panen dan luas tanam yang lebih 
teliti. Prioritas diberikan terutama untuk 
mendapatkan data mengenai luas baku 

sawah dan indeks pertanaman (IP) yang 
mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Mempertimbangkan aplikasi secara luas 
metode estimasi produksi padi melalui Kerangka 
Sampel Area (KSA) yang mengintegrasiikan 
data spasial dan data lapangan menggunakan 
teknologi komunikasi digital yang lebih objektif. 

3. Memberi tanggung jawab bersama kepada 
Kementerian Pertanian dan BPS untuk 
melakukan pengukuran data luas panen.

4. Melakukan monitoring terhadap semua realisasi 
program pencetakan swah dan optimasi lahan 
yang dibiayai APBN dan APBD.

5. Di bidang konsumsi, Pemerintah perlu 
menggunakan data konsumsi yang telah 
dihitung dengan kalibrasi stok pangan dan 
metodologi lain yang lebih ketat, yaitu sebesar 
114,1 kilogram per kapita.

6. Setelah statistik produksi dan konsumsi 
diperbaiki, Pemerintah dan BPS melakukan 
backcasting perbaikan statistik beras dan 
pangan lainnya selama 10 tahun atau 20 tahun 
ke belakang dengan berbagai dukungan data 
yang telah dilakukan antara lain melalui Sensus 
Pertanian.
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