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Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief kali ini
menyajikan empat artikel. Artikel pertama tentang
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja
(Hasil Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021)
ditulis oleh Ateng Hartono dan Turro S. Wongkaren.
Adapun artikel kedua dengan topik Melakukan Survei
Rumah Tangga dan Individu pada saat Pandemi
Covid-19 diulas oleh Asep Suryahadi dan Sri Astuti
Thamrin. Artikel ketiga tentang Mapping Comparative
Advantage of Indonesia Textile Industry oleh Dradjad
Irianto dan Gingin Ginanjar. Artikel keempat tentang
Potensi Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan
Prakarsa Satu Data Bencana Indonesia ditulis oleh D.
S. Priyarsono.
Pada artikel pertama, Ateng Hartono dan
Turro S. Wongkaren menyampaikan bahwa
Covid-19 berdampak pada kondisi masyarakat
diantaranya penurunan pendapatan, peningkatan
kemiskinan maupun terhadap pertumbuhan
ekonomi dan ketenagakerjaan. Dampak Covid-19
terhadap penduduk usia kerja terutama terjadi
pada pengurangan jam kerja yang didominasi di
sektor industri pengolahan, perdagangan dan
jasa pendidikan. Selain itu, juga berdampak pada
pengangguran akibat dampak Covid-19 serta bukan
angkatan kerja dan sementara tidak bekerja karena
Covid-19.
Topik selanjutnya mengulas tentang pelaksanaan
survei rumah tangga dan individu pada saat pandemi
Covid-19. Tantangan melakukan pendataan di tengah
pandemi mendorong para pelaksana survei untuk
melakukan berbagai inovasi agar survei tetap dapat
dilaksanakan tanpa harus menimbulkan bahaya
kesehatan bahkan jiwa, baik bagi pihak pewawancara
maupun responden. Kelebihan dan kelemahan dari
tiap metode pengumpulan data yang dilakukan juga
dipaparkan pada artikel ini.
Dalam artikel ketiga, Dradjad Irianto dan Gingin
Ginanjar menyampaikan bahwa Indonesia sudah
mulai mengembangkan mesin tekstil sejak awal 1990an. Dimulai dari pengembangan teknologi rekayasa
presisi pada beberapa sektor seperti pabrik pesawat.
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Indonesia juga memproduksi serat tekstil, tetapi
daya saing menurun karena ketersediaan bahan
baku. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya
alam (minyak dan gas) yang dibutuhkan dalam
jumlah yang cukup besar, namun kebijakan
obligasi dalam negeri tidak berpihak pada industri
tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian,
produsen serat membuat perjanjian jangka
panjang untuk mengimpor bahan baku, terutama
dari Timur Tengah
Sementara itu, pada artikel keempat
mengulas tentang potensi peran perguruan
tinggi dalam pengembangan prakarsa Satu Data
Bencana Indonesia. Kegiatan-kegiatan Tridharma
yang diselenggarakan berbagai perguruan tinggi
di Indonesia banyak yang terkait dengan upaya
menghadapi bencana, baik secara jangka panjang
(berwawasan prediktif atau proaktif) maupun
dalam jangka pendek atau berkonteks kedaruratan
(bersifat responsif). Kegiatan-kegiatan tersebut
di satu sisi membutuhkan data kebencanaan,
namun di lain sisi berpotensi menghasilkan data
kebencanaan. Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan
tersebut dapat pula berkontribusi dalam berbagai
dimensi pengembangan sistem perstatistikan
kebencanaan.
Buletin ini diakhiri dengan sepuluh
kesimpulan dari kegiatan Regional Symposium
and 10th Meeting of UNESCAP Technical Working
Group on Disaster Statistics yang diselenggarakan
pada 27 Juli 2021. Kegiatan tersebut dilakukan
secara online dan dihadiri oleh berbagai negara
termasuk kalangan akademisi.

DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENDUDUK USIA KERJA (HASIL SAKERNAS

AGUSTUS 2020 DAN FEBRUARI 2021)
Oleh Ateng Hartono1 dan Turro S. Wongkaren2
ABSTRAKSI

“Analisis diawali
oleh dampak
Covid terhadap
penduduk usia
kerja secara
umum, yaitu
pengangguran
akibat Covid (shift
to unemployment)
dan juga beralih ke
bukan angkatan
kerja atau
inactivity (shift to
inactivity) serta
pengurangan
jam kerja dalam
pekerjaan
(working-hour
reduction within
employment)
sesuai dengan
rekomendasi
International
Labour
Organization (ILO)”

Covid-19 bukan hanya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga terhadap ketenagakerjaan seperti peningkatan pengangguran, peningkatan
persentase sektor informal dan juga penurunan pekerja komuter. Paper ini bertujuan
untuk menggambarkan dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan baik secara
umum maupun secara khusus.
Analisis diawali oleh dampak Covid terhadap penduduk usia kerja secara umum,
yaitu pengangguran akibat Covid (shift to unemployment) dan juga beralih ke bukan
angkatan kerja atau inactivity (shift to inactivity) serta pengurangan jam kerja dalam
pekerjaan (working-hour reduction within employment) sesuai dengan rekomendasi
International Labour Organization (ILO).
Secara khusus, menganalisis bagaimana karakteristik penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 dilihat dari: kewilayahan, kelompok umur, status dalam rumah
tangga, pendidikan, serta menurut sektor dan status pekerjaan utama. Sumber data
utama dalam analisis berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS.
PENDAHULUAN
Kasus Covid-19 terdeteksi di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020,
yaitu saat dua orang terkonfirmasi dari seorang warga negara Jepang. Tanggal 9 April,
Covid-19 sudah menyebar ke 34 provinsi. Tiga provinsi yang saat itu paling terpapar
SARS-CoV-2, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. (https://id.wikipedia.org/
wiki/Pandemi_ COVID-19_di_Indonesia).
Penyebaran dan perkembangan kasus Covid-19 yang begitu cepat, memberi
dampak pada kondisi masyarakat dan juga perekonomian. Hasil Survei Sosial Demografi
Dampak Covid-19 BPS yang dirilis tanggal 1 Juni 2020 menunjukkan sekitar 2,52
persen pekerja mengalami PHK dan 18,34 persen bekerja tapi sementara dirumahkan.
Sedangkan 4 dari 10 responden atau sekitar 41,91 persen menyatakan mengalami
penurunan pendapatan. Masyarakat miskin dan yang bekerja di sektor informal
paling terdampak, tercermin dari kelompok pendapatan bawah (di bawah Rp 1,8 juta)
yang terdampak sekitar 70,53 persen. Tiga lapangan usaha yang terdampak paling
besar, yaitu: penyediaan akomodasi dan makanan, minuman, sektor perdagangan dan
transportasi.
Dampak Covid-19 terhadap perekonomian terlihat dari pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada triwulan II-2020 terkontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32
persen (y-on-y). Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi
pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen, menyusul sektor penyediaan akomodasi
dan makanan, minuman tumbuh -22,02 persen serta jasa perusahaan tumbuh -12,09
1 Ateng Hartono adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022
2 Turro S. Wongkaren adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022
Edisi 17 - Agustus 2021

3

persen. Sektor industri, perdagangan dan kontruksi
juga terkontraksi pada kisaran 5 hingga 8 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor
barang dan jasa serta impor barang dan jasa
mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif
masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96
persen (BPS, Agustus 2020).
Dampak Covid terhadap Pengangguran, Sektor
Informal dan Pekerja Komuter
Lima tahun sebelum Covid-19 atau sejak
tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 tingkat
pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan.
Sebagai bahan perbandingan TPT Februari 2016
sebesar 5,50 persen, terus menurun hingga Februari
2020 mencapai 4,94 persen. Tahun 2021 (kondisi
Februari), TPT mengalami peningkatan menjadi
6,26 persen. Kenaikan tersebut lebih didorong oleh
peningkatan pengangguran di kota dari 6,12 persen
pada kondisi Februari 2020 meningkat menjadi 8,00
persen pada Februari 2021 atau meningkat sekitar
1,88 poin. Sedangkan pengangguran di desa selama
periode tersebut hanya meningkat 0,62 poin atau
dari 3,49 persen menjadi 4,11 persen. Dengan
demikian, Covid-19 berdampak pada semakin
tingginya tingkat ketimpangan pengangguran
kota dibandingkan dengan desa. Kondisi tersebut
juga sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19
di daerah perkotaan rata-rata lebih tinggi di
bandingkan dengan pedesaan.
Peningkatan tingkat pengangguran terbuka
akibat Covid-19 juga berdampak pada peningkatan
penduduk yang bekerja pada sektor informal.
Sebelum terdeteksi secara resmi kasus Covid-19
atau di bulan Februari 2020, sekitar 56,64 persen
penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan
Februari 2021 atau saat berlangsung pandemi,
persentase penduduk yang bekerja pada sektor
informal meningkat menjadi 59,62 persen.
Selain berdampak pada kenaikan sektor
informal, pandemi Covid-19 juga berpengaruh
terhadap penurunan pekerja komuter atau
penduduk bekerja yang memiliki lokasi kerja
berbeda dengan tempat tinggalnya dan secara rutin
pergi dan pulang pada hari yang sama. Menurut
BPS, Februari 2020 sekitar 6,77 persen dari total
pekerja atau sekitar 9,03 juta pekerja merupakan
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pekerja komuter, mengalami penurunan menjadi
6,11 persen pada Februari 2021. Penurunan
tertinggi terutama pekerja komuter di Jawa dari
9,18 persen pada kondisi Februari 2020, menurun
menjadi 7,95 persen pada Februari 2021 atau
menurun sekitar 1,23 poin.
Dampak Covid terhadap Penduduk Usia Kerja
Untuk mencermati lebih jauh tentang
dampak Covid khususnya terhadap penduduk usia
kerja, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
yang dilakukan BPS pada bulan Agustus 2020 dan
juga Februari 2021 telah menambahkan beberapa
pertanyaan yang mengacu pada rekomendasi
International Labour Organization (ILO). Menurut
ILO, Januari 2021, dampak pandemi dapat dilihat
dari: kehilangan pekerjaan (employment loss)
terdiri dari menjadi ke pengangguran (shift to
unemployment) dan juga beralih ke bukan angkatan
kerja atau inactivity (shift to inactivity) serta
pengurangan jam kerja dalam pekerjaan (workinghour reduction within employment).
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) Agustus 2020, dari total penduduk usia
kerja atau penduduk usia 15 tahun ke atas yang
mencapai 203,97 juta jiwa, sekitar 14,28 persen
atau sebanyak 29,12 juta terdampak Covid-19.
Enam bulan kemudian atau Februari tahun 2021,
terjadi penurunan penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 menjadi 19,10 juta atau sekitar
9,30 persen dari penduduk usia kerja.
Sebagian besar penduduk usia kerja yang
terdampak tersebut berupa pengurangan jam
kerja, yaitu sebanyak 24,03 juta orang pada
Agustus 2020 atau sekitar 82,51 persen terhadap
total penduduk usia kerja yang terdampak Covid
di bulan Agustus 2020. Februari 2021 jumlahnya
mengalami penurunan menjadi 15,72 juta atau
sekitar 82,30 persen dari penduduk usia kerja
yang terdampak Covid. Sedangkan dampak Covid
terhadap pengangguran (shift to unemployment)
tercatat pada Februari 2021 sebanyak 1,6 juta
atau sekitar 8,50 persen dari penduduk usia kerja.
Penduduk usia kerja yang tidak melakukan aktivitas
(shift to inactivity) atau masuk ke kelompok bukan
angkatan kerja karena Covid sebanyak 650 ribu,
serta yang sementara tidak bekerja karena Covid

sebanyak 1,01 juta.
Penurunan penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 pada bulan Februari 2021
dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 diduga
terkait dengan beberapa faktor. Pertama, sebagian
usaha/perusahaan kembali memanggil beberapa
pekerjanya untuk bekerja normal sesuai jam
bekerja. Hal tersebut tercermin dari terjadinya
penurunan jumlah penduduk usia kerja yang
mengalami pengurangan jam kerja. Hasil Sakernas
Agustus 2020 menunjukkan sebanyak 24,03 juta
penduduk usia kerja yang mengalami pengurangan
jam kerja akibat Covid-19, sedangkan Februari 2021
menurun menjadi 15,72 juta pekerja. Kembalinya
sebagian pekerja ke jam kerja normal juga terkait
dengan tuntutan untuk mempertahankan output
demi kelangsungan usaha. Sakernas Februari
2021 menunjukkan kontribusi tenaga kerja yang
berstatus buruh sebesar 37,02 persen, mengalami
peningkatan 0,67 poin dibandingkan dengan kondisi
Agustus 2020.

Faktor kedua, penurunan penduduk usia
kerja yang terdampak Covid-19 terkait dengan
tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup setelah
lebih dari setahun diterjang pandemi Covid-19
untuk melakukan pekerjaan apa saja. Ini terutama
terjadi pada sektor informal yang kontribusinya
saat pandemi Covid-19 semakin besar yaitu
sekitar 59,57 persen dari total pekerja. Sedangkan
faktor ketiga, beberapa lapangan usaha terutama
yang menyuplai produk kesehatan mengalami
peningkatan dan terus berupaya meningkatkan
kinerja, salah satunya dengan merekrut tenaga
kerja baru. Big data iklan lowongan pekerjaan
menunjukkan adanya peningkatan iklan lowongan
pekerjaan dari 3.065 pada Agustus 2020 menjadi
5.094 lowongan pekerjaan pada Februari 2021 (Big
Data-Jumlah Iklan Lowongan Kerja, jobs.id). Selain
itu, sebagian usaha/perusahaan juga berangsurangsur
mengurangi
PPKM
(Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang berdampak
positif terhadap pekerja yang mengurangi jam kerja
semakin menurun menjadi 15,72 juta pekerja.

Tabel 1. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 Menurut Jenis Kelamin dan
Daerah Agustus 2020 dan Februari 2021 (Ribu Orang)
Agustus 2020

Februari 2021

Karena Pandemi Covid-19
Rincian

Pen- BAK
gangguran

Laki-laki

1.660 235

Perempuan

902 523

Karena Pandemi Covid-19

SePengumen- rangan
Jumlah
tara
Jam
Tidak
Kerja
Bekerja
1.095 14.757
678

Pen- BAK
gangguran

SePengumen- rangan
tara
Jam
Tidak
Kerja
Bekerja

Jumlah

17.747

1.194 246

668

9.182

11.290

9.270

11.374

429 404

439

6.534

7.806

Pria & Wanita

2.563 758

1.773 24.028

29.120

1.623 650

1.107

15.716

19.096

Perkotaan

1.945 529

1.269 16.819

20.562

1.270 494

858

11.665

14.287

Perdesaan

618 229

7.208

8.558

352 157

249

4.051

4.809

Kota + Desa

2.563 758

1.773 24.028

29.120

1.623 650

1.107

15.716

19.096

504

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021

Penduduk usia kerja laki-laki lebih terdampak Covid-19 dibandingkan dengan perempuan. Walaupun
demikian, laki-laki lebih cepat kembali ke bekerja pada jam kerja normal, serta juga mencari pekerjaan
untuk menghidupi kelangsungan ekonomi keluarganya. Jika kita cermati rasio penduduk usia kerja laki-
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laki dan perempuan bulan Agustus 2020 maupun
Februari 2021 sebesar 0,99 yang artinya sedikit
lebih banyak perempuan usia kerja di banding lakilaki. Sedangkan jika kita perhatikan rasio penduduk
usia kerja yang terdampak Covid-19 pada bulan
Agustus 2020 terjadi sebaliknya dimana besarnya
1,55 dan Februari 2021 sebesar 1,45. Kondisi
tersebut mencerminkan penduduk usia kerja lakilaki lebih rentan terhadap Covid-19, tercermin dari
1 penduduk perempuan usia kerja yang terdampak
Covid-19 terdapat 4 sampai 5 laki-laki.
Walaupun penduduk usia kerja laki-laki lebih
rentan terhadap pandemi, tetapi juga lebih “lentur”
atau cepat penurunannya dibandingkan dengan
perempuan. Sebagai bahan perbandingan, Agustus
2020 persentase penduduk laki-laki yang terdampak
Covid-19 terhadap penduduk usia kerja laki-laki
sebesar 17,41 persen, mengalami penurunan 6,41
poin pada Februari 2021 atau menjadi 11,00 persen.
Sedangkan perempuan menurun hanya 3,55 poin
dari 11,15 persen di Agustus 2020 menjadi 7,60
persen di Februari 2021. Tuntutan sebagai tonggak
keluarga atau kepala keluarga untuk menyuplai
kebutuhan hidup, membuat sebagian laki-laki
melakukan aktivitas kerja dan juga kembali ke jam
kerja normal. Kondisi tersebut disarankan, para
pekerja perlu disertai dengan asupan vitamin,
vaksinasi dan tetap menjaga protokoler kesehatan,
untuk pencegahan terjangkitnya Covid-19. Hal

tersebut terkait dengan semakin berkembangnya
mutasi varian baru, yang juga berdampak pada
peningkatan cluster keluarga.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja
Menurut Wilayah
Berdasarkan hasil Sakernas, penduduk usia
kerja yang terdampak Covid-19 di kota jauh lebih
besar dibandingkan dengan di desa. Agustus 2020
dari 29,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak
Covid-19, sebagian besar atau 70 persen tinggal di
kota. Kondisi Februari 2021, walaupun penduduk
usia kerja yang terdampak Covid menurun menjadi
19,01 juta jiwa, tetapi kontribusi kota meningkat
menjadi 74,82 persen. Peningkatan kontribusi kota
tersebut diduga terkait dengan tingkat kepadatan
kota yang lebih tinggi dibanding dengan desa, yang
berpengaruh terhadap kuantitas interaksi sosial di
kota relatif lebih banyak dibandingkan dengan di
desa. Semakin sering dan banyak interaksi kegiatan
sosial, baik di tempat kerja, di pasar, sarana umum
dan lainnya, berpeluang terhadap semakin rentan
terhadap Covid-19. Selain itu, tuntutan pekerjaan
di kota yang cenderung lebih besar berakibat pada
tekanan pekerjaan atau tingkat stresnya lebih
tinggi dibandingkan dengan di desa. Hal tersebut
membuat penanganan Covid-19 di perkotaan lebih
memerlukan usaha ekstra dibandingkan dengan di
pedesaan.

Grafik 1. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Akibat
Covid-19, Agustus 2020 dan Februari 2021 (Juta Orang)

Sinyal terhadap aktivitas kota yang lebih kompleks dibandingkan desa tersebut juga tercermin
dari dampak Covid-19 terhadap pengurangan jam kerja di kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di
desa. Sebagai bahan perbandingan, kondisi Agustus 2020 jumlah penduduk usia kerja yang mengalami
pengurangan jam kerja akibat Covid-19 di kota sebanyak 16,82 juta, lebih dari dua kali lipat dibandingkan
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dengan di desa yang hanya mencapai 7,21 juta.
Sedangkan kondisi Februari 2021 masing-masing
sebanyak 11,66 juta orang dan 4,05 orang.
Penurunan jam kerja tersebut selain berdampak
pada kinerja output, juga berpeluang terhadap
penurunan pembayaran upah.
Berdasarkan pulaunya, penduduk usia kerja
yang terdampak Covid-19 sebagian besar berada
di provinsi di Pulau Jawa. Walaupun secara absolut
mengalami penurunan, tetapi kontribusinya
meningkat. Agustus 2020 sebanyak 18,91 juta
penduduk usia kerja di Pulau Jawa yang terdampak
Covid-19 atau sekitar 64,94 persen dari total
penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di
Indonesia. Februari 2021, walaupun jumlahnya
menurun menjadi 12,97 juta orang, tetapi
kontribusinya meningkat menjadi 67,91 persen. Hal
ini mencerminkan laju pertumbuhan penurunan
penduduk usia kerja yang terdampak Covid di pulau

Jawa relaif lebih rendah jika dibandingkan dengan
pulau lainnya. Artinya, penanganan Covid di Pulau
Jawa juga perlu mendapat perhatian yang tinggi.
Jawa Barat merupakan provinsi yang terdampak
terbesar di Pulau Jawa, yaitu 35,49 persen dari total
penduduk usia kerja yang terdampak di Pulau Jawa,
menyusul Jawa Timur sebesar 23,15 persen dan
Jawa Tengah sebesar 19,21 persen.
Selain pulau Jawa, juga yang mengalami
peningkatan kontribusi penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 terutama terjadi di Pulau
Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan penurunan
kontribusi terendah yang mencerminkan terjadinya
penurunan pertumbuhan penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 relatif cepat, terutama pada
Pulau Sumatra dari 17,56 persen pada Agustus
2020, menurun menjadi 13,68 persen pada Februari
2021 atau menurun 2,47 poin.

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 Menurut Pulau dan Jenis
Kelamin Agustus 2020 dan Februari 2021 (Ribu Orang)
Pulau
Sumatera
Jawa
Bali
Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
Jumlah

Agustus 2020

Laki-laki

2.705
15,24
11.851
66,78
471
2,66
471
2,66
854
4,81
1.003
5,65
168
0,95
223
1,26
17.747
100,00

Perempuan

1.997
17,56
7.061
62,08
382
3,36
357
3,14
545
4,79
773
6,80
126
1,10
133
1,17
11.374
100,00

Februari 2021

Jumlah

4.701
16,14
18.912
64,94
853
2,93
829
2,85
1.399
4,81
1.776
6,10
294
1,01
356
1,22
29.120
100,00

Laki-laki

1.424
12,61
7.895
69,93
374
3,31
336
2,98
529
4,69
519
4,59
100
0,89
113
1,00
11.290
100,00

Perempuan

1.188
15,22
5.073
64,99
283
3,62
270
3,46
359
4,60
487
6,24
75
0,96
71
0,90
7.806
100,00

Jumlah

2.612
13,68
12.968
67,91
657
3,44
606
3,17
888
4,65
1.006
5,27
175
0,91
184
0,96
19.096
100,00

Keterangan: angka ditulis miring merupakan kontribusi
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021
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Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid Menurut
Kelompok Umur
Salah satu yang menarik jika mengamati
dampak Covid penduduk usia kerja menurut
kelompok umur adalah pada bulan Agustus 2020,
kelompok umur yang terdampak besar Covid-19
terjadi pada umur 25 sampai dengan 49 tahun yaitu
sekitar 63,76 persen dari total penduduk usia kerja.
Enam bulan kemudian atau Februrari 2021, dampak
Covid pada penduduk kelompok umur tersebut
mengalami penurunan yang cukup besar, walaupun
kontribusinya masih dominan yaitu sekitar 63,81
persen. Pola tersebut juga hampir sama dengan
dampak Covid terhadap penduduk usia kerja yang
mengurangi jam kerjanya.
Sedangkan dampak Covid terhadap
pengangguran terutama terjadi pada kelompok

umur muda 20 sampai 24 tahun yaitu sekitar
26,10 persen dari total penduduk usia kerja yang
menganggur akibat Covid (kondisi Februari 2021),
menyusul pada kelompok umur 25 sampai 29
tahun sekitar 23,75 persen. Walaupun selama
enam bulan terakhir pengangguran pada kedua
kelompok umur tersebut mengalami penurunan,
tetapi jumlahnya masih jauh lebih besar jika
dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal
tersebut mengisyaratkan bahwa pada usia yang
relatif baru memasuki lapangan pekerjaan, juga
relatif rentan terhadap PHK. Jika pada usia tersebut
telah memasuki pernikahan, maka terjadinya PHK
bisa berpengaruh terhadap kesulitan memenuhi
kebutuhan hidup keluarga, yang pada akhirnya
berpeluang memicu terjadinya ketidakharmonisan
rumah tangga, bahkan yang lebih buruknya
berpeluang terjadinya perceraian.

Grafik 2 Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 Menurut Kelompok Umur,
Agustus 2020 dan Februari 2021 (Ribu Orang)

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021

Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid Menurut
Status Dalam Rumah Tangga

juta orang, tetapi kontribusinya meningkat menjadi
73,33 persen.

Mencermati dampak Covid terhadap
penduduk usia kerja menurut kelompok umur
dan juga menurut status dalam rumah tangga,
terdapat hal yang menarik diperhatikan. Dampak
Covid menurut status keluarga pada penduduk
usia kerja, pada bulan Agustus 2020 sebagian besar
pada kepala keluarga dan juga statusnya sebagai
suami/istri yaitu sebanyak 20,35 juta orang atau
kontribusinya terhadap total penduduk usia kerja
yang terdampak Covid sekitar 69,88 persen. Februari
2021 mengalami penurunan menjadi sekitar 14

Jika dikaitkan dengan sebagian besar
penduduk usia kerja yang terdampak pandemi
pada kelompok umur 25-49 tahun, maka yang
perlu diwaspadai adalah kepala keluarga atau istri/
suami pada kelompok umur relatif muda tersebut
aktivitas pekerjaannya terdampak Covid-19. Hal
tersebut pada akhirnya cenderung berdampak
pada penurunan pemenuhan kebutuhan hidup
bagi anak-anak atau generasi penerus, padahal
usia anak sangat memerlukan gizi untuk dapat
berkembang. Kedua, jika kondisi tersebut terus
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berlanjut, maka bisa berdampak pada pengurangan
saving termasuk untuk persiapan pendidikan tinggi
anak-anak. Jika hal tersebut tidak diantisipasi atau
dilakukan langkah-langkah mitigasi bersama antara
lembaga terkait, termasuk perguruan tinggi, maka
dikhawatirkan berdampak pada bonus demografi
yang saat ini sedang diterima negara kita, akan
menjadi kurang optimal hasilnya. Peran penting
keikutsertaan pemerintah dalam mengotimalkan
bonus demografi juga di tegaskan Hayes dan
Setyonaluri April, UNFPA 2015 bahwa: If the people
of Indonesia are to benefit equitably from this

demographic dividend then the Government needs
to ensure that certain supporting conditions and
policies are in place and operating effectively.
Penduduk usia kerja menurut status anggota
rumah tangga baik sebagai kepala rumah tangga,
istri/suami, anak, menantu dan lainnya sebagaian
besar disebabkan pengurangan jam kerja. Sedangkan
untuk yang terdampak ke pengangguran, terbanyak
pada anak yaitu sekitar 1,2 juta orang atau sekitar
setengahnya dari penganggur yang disebabkan oleh
dampak pandemi Covid-19.

Tabel 3. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 Menurut Hubungan dengan Anggota Rumahtangga, Agustus 2020 dan Februari 2021 (Ribu Orang)
Agustus 2020
Hubungan
dengan
Anggota
Rumah Tangga

Februari 2021

Karena Pandemi Covid-19
Pen- BAK
gangguran

SePengumen- rangan
Jumlah
tara
Jam
Tidak
Kerja
Bekerja

1 KRT

742 199

865 12.049

2 Istri/suami

325 325

399

1.287 179

3 Anak
4 Menantu
5 Lainnya
Total

94

22

113

32

2.563 758

Karena Pandemi Covid-19
Pen- BAK
gangguran

SePengumen- rangan
tara
Jam
Tidak
Kerja
Bekerja

Jumlah

13.856

492 184

545

8.216

9.437

5.443

6.493

114 239

248

3.967

4.567

400

5.176

7.043

854 177

238

2.711

3.980

57

780

954

49

479

615

51

579

775

1.773 24.028

29.120

67

19

95

31

27

344

497

1.623 650

1.107

15.716

19.096

KRT=Kepala rumah tangga
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021

Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid Menurut Pendidikan
Dampak Covid terhadap penduduk usia kerja menurut pendidikan, walaupun relatif merata pada
setiap jenjang, tetapi yang perlu mendapat perhatian salah satunya proporsi yang berpendidikan tinggi atau
universitas relatif besar. Agustus tahun 2020, sebanyak 4,90 juta penduduk usia kerja yang berpendidikan
universitas terdampak Covid atau sekitar 16,84 persen dari total penduduk usia kerja. Tahun 2021 (kondisi
Februari), secara kuantitas menurun menjadi 3,99 juta yang terdampak pandemi, tetapi kontribusinya
meningkat menjadi 20,89 persen atau tertinggi ketiga setelah SD ke bawah dan lulusan SMA. Sebagai bahan
perbandingan, pada tahun tersebut kontribusi penduduk yang berpendidikan universitas terhadap total
penduduk yang bekerja sekitar 10,19 pesen. Hal ini mencerminkan pandemi Covid-19 juga ‘menghantam’
tenaga kerja berpendidikan tinggi.
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Grafik 3. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid 19 Menurut Pendidikan
yang Ditamatkan, Agustus 2020 dan Februari 2021 (%)

Sumber: BPS

Sebagian besar atau sekitar 91,86 persen penduduk usia kerja berpendidikan universitas yang
terdampak pandemi tersebut menyatakan bahwa Covid berdampak pada pengurangan jam kerja selama
Februari 2021. Sisanya sekitar 4,05 persen menganggur, 3,99 persen sementara tidak bekerja dan 0,90
persen masuk ke bukan angkatan kerja. Penduduk yang berpendidikan diploma yang terdampak Covid-19
sebagian besar atau sekitar 89,46 persen pada pengurangan jam kerja. Jenjang pendidikan lainnya yang
menyatakan terdampak Covid pada pengurangan jam kerja pada kisaran 75 sampai 85 persen.
Dampak Covid pada jenjang pendidikan SMA Umum dan Kejuruan selain mengurangi jam kerja,
juga berdampak cukup besar pada pengangguran, masing-masing kontribusinya terhadap total yang
terdampak Covid sekitar 10,34 persen dan 15,91 persen. Ini juga mencerminkan pandemi relatif rentan
terhadap kenaikan tingkat pengangguran bagi penduduk yang berpendidikan menengah (SMA Umum dan
Kejuruan).

Tabel 4. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, Agustus 2020 - Februari 2021
Agustus 2020
Pendidikan
Ditamatkan

Februari 2021

Karena Pandemi Covid-19
Pen- BAK Semengangtara
guran
Tidak
Bekerja

Pengurangan
Jam
Kerja

Karena Pandemi Covid-19
Jumlah

Pen- BAK Semen- Pengugangtara
rangan
guran
Tidak
Jam
Bekerja Kerja

Jumlah

1. SD Kebawah

514 243

471

5.871

7.099

247 205

286

3.325

4.063

2. SMP

473 166

348

4.102

5.089

284 119

244

2.596

3.244

3. SMA Umum

647 162

427

5.222

6.459

423 167

232

3.272

4.095

4. SMA Kejuruan

655 112

282

3.409

4.459

476 100

196

2.222

2.995

5. Diploma I/
II/III

85

29

71

928

1.112

31

23

22

637

712

6. Universitas

189

45

174

4.495

4.903

161

36

127

3.664

3.988

2.563 758

1.773

24.028

29.120

1.623 650

1.107

15.716

19.096

Total
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Dampak Covid terhadap Pengurangan Jam Kerja
Menurut Sektoral dan Status Pekerjaan Utama
Telah disebutkan bahwa dampak Covid-19
pada penduduk usia kerja terutama pada
pengurangan jam kerja. Berdasarkan hasil Sakernas
Agustus 2020, dari total penduduk yang terdampak
Covid yang mencapai 24,03 juta orang, sekitar 82,51
persen terjadi pengurangan jam kerja. Demikian
juga pada Februari 2021, sekitar 82,30 persen
terjadi pengurangan jam kerja.
Relatif
banyaknya
penduduk
yang
mengalami pengurangan jam kerja terutama
terjadi pada tiga sektor, yaitu: industri pengolahan,
perdagangan dan jasa pendidikan, yaitu sekitar
52,07 persen pada Agustus 2020 dan sekitar 53,71
persen pada Februari 2021. Pengurangan jam kerja
berdampak pada penurunan kinerja yang berarti
juga kecenderungan akan berpengaruh terhadap
penurunan output, yang pada akhirnya akan
berdampak bukan hanya penurunan pendapatan
tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat
awal Covid-19 atau kondisi triwulan I tahun 2021,
secara year on year, pertumbuhan sektor industri
terkontraksi 1,38 persen, perdagangan (-1,23
persen) dan sektor pendidikan (-1,61 persen).
Ketiga sekor tersebut memberi kontribusi yang
cukup besar terhadap perekonomian triwulan
I/2021 yaitu sebesar 36,18 persen. Oleh karena
itu, pengurangan jam kerja dan penurunan
pertumbuhannya berdampak pada pertumbuhan
ekonomi nasional.
Selain ketiga sektor di atas, yang juga terjadi
pengurangan jam kerja terutama pada sektor
transportasi serta sektor penyedia akomodasi dan
makanan, kontribusinya pada kisaran 8 sampai
9 persen. Dampak pengurangan jam kerja pada
kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan
ekonomi ternyata relatif besar, tercermin dari
pertumbuhan pada triwulan I (year on year) pada
sektor transportasi terkontraksi atau tumbuh minus
13,12 persen serta sektor penyedia akomodasi dan
makanan, minuman sebesar -7,26 persen.

2021. Selain itu, pengurangan jam kerja juga terjadi
pada penduduk yang berusaha sendiri yaitu sekitar
23 persen.
Covid-19 berdampak pada pengurangan jam
kerja sektor formal berada di atas sektor informal,
terlihat dari kontribusi penduduk yang mengalami
pengurangan jam kerja pada sektor formal sebesar
53,97 persen pada Agustus 2020 dan 56,47 persen
pada Februari 2021. Jika mencermati jumlah
tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal di
saat pandemi, justru menurun dan sektor informal
meningkat. Hal ini terlihat dari kontribusi tenaga
kerja sektor formal hanya sebesar 40,43 persen
pada kondisi Februari 2021. Kondisi tersebut
mengisyaratkan sektor formal relatif lebih rentan
terhadap pandemi jika dibandingkan dengan sektor
informal.
Walaupun
demikian,
tantangannya
bagaimana kedepannya meningkatkan kualitas atau
produktivitas atau rata-rata pendapatan sektor
informal khususnya di pedesaan, agar dapat hijrah
dari jeratan kemiskinan. Maret 2021 menunjukkan
persentase penduduk miskin desa jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan kota, masing-masing sebesar
12,82 persen dan 7,38 persen. Desa identik dengan
sebagian besar mata pencaharian penduduknya
pada sektor pertanian. Oleh karena itu untuk
mendukung peningkatan kinerja sektor informal dan
juga menurunkan kemiskinan pedesaan, pertanian
modern dengan disertai agroindustri menjadi solusi
kedepan. Salah satu keuntungan agroindustri, dapat
meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya
berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Peningkatan sektor pertanian juga perlu
didukung oleh pemasaran produk hasil pertanian
dan olahannya, baik dalam maupun luar negeri.
Selain peningkatan mutu atau kualitas, juga perlu
packaging yang menarik dan kekinian mengikuti
permintaan dan perkembangan pasar.

Berdasarkan status pekerjaan utamanya,
dampak Covid terhadap pengurangan jam kerja
terutama terjadi pada buruh/karyawan yaitu
sekitar 50,21 persen pada Agustus 2020 dan
meningkat menjadi 52,37 persen pada Februari

Edisi 17 - Agustus 2021

11

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 yang
Mengalami Pengurangan Jam Kerja Menurut Lapangan Usaha,
Agustus 2020 - Februari 2021
Lapangan Usaha
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Agustus
2020

Februari
2021

6,81

4,46

19,27

17,36

5,86

4,38

19,50

18,73

H Transportasi dan Pergudangan

9,08

8,56

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7,70

9,02

J Informasi dan Komunikasi

0,94

0,98

K Jasa Keuangan dan Asuransi

1,73

1,61

M,N Jasa Perusahaan

2,30

2,68

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,53

4,31

13,31

17,63

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,36

1,84

R,S,T,U Jasa Lainnya

6,89

6,85

Sektor Lainnya

1,73

1,60

100,00

100,00

C Industri Pengolahan
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan
Sepeda Motor

P Jasa Pendidikan

Total
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021

Tabel 6. Persentase Penduduk Terdampak Covid-19 yang Mengalami
Pengurangan Jam Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama,
Agustus 2020 - Februari 2021
Status pekerjaan utama
1 Berusaha sendiri

Februari
2021

23,54

23,85

2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak

7,78

8,24

3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar

3,77

4,10

4 Buruh/karyawan/pegawai

50,21

52,37

5 Pekerja bebas di pertanian

1,96

1,03

6 Pekerja bebas di nonpertanian

6,36

5,16

7 Pekerja keluarga/tidak dibayar

6,38

5,25

100,00

100,00

Total
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan Februari 2021
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Kesimpulan
• Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih, memberi dampak pada kondisi masyarakat baik
dari penurunan pendapatan, peningkatan kemiskinan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi dan
ketenagakerjaan.
• Dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja terutama terjadi pada pengurangan jam kerja. Selain itu,
juga berdampak pada pengangguran akibat dampak Covid-19 serta bukan angkatan kerja dan sementara
tidak bekerja karena Covid-19.
• Penduduk usia kerja laki-laki lebih terdampak Covid-19 dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan
dari wilayahnya, kota lebih terdampak dibandingkan dengan pedesaan.
• Berdasarkan pulaunya, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebagian besar berada di provinsi
di Pulau Jawa.
• Kelompok umur usia kerja yang terdampak besar Covid-19 terjadi pada umur 25 sampai dengan 49
tahun. Sedangkan dampak Covid terhadap pengangguran terutama terjadi pada kelompok umur muda
20 sampai 24 tahun dan kelompok umur 25 sampai 29 tahun.
• Menurut status penduduk usia kerja dalam rumah tangga, yang terdampak Covid relatif besar terutama
status sebagai kepala keluarga dan juga statusnya sebagai suami/istri.
• Dampak Covid terhadap penduduk usia kerja menurut pendidikan, walaupun relatif merata pada setiap
jenjang, tetapi yang berpendidikan tinggi juga terdampak relatif besar.
• Banyaknya penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja terutama terjadi pada tiga sektor, yaitu:
industri pengolahan, perdagangan dan jasa pendidikan.
Referensi:
BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020, No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei 2020
BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021, No.37/05/Th. XXIV, 05 Mei 2021
BPS, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19, 2020
BPS, Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II/2020, 5 Agustus 2020
Hayes, Adrian & Setyonaluri, Diahhadi, Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A
Brief Introduction to Theory and Practice, UNFPA, April 2015
ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated estimates and analysis,
Januari 2021
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Data is a precious
thing and will
last longer than
the systems
themselves.
Tim Berners-Lee

Foto oleh XPS dari situs Unsplash

MELAKUKAN SURVEI RUMAH TANGGA DAN
INDIVIDU PADA SAAT PANDEMI COVID-19
Oleh Asep Suryahadi3 dan Sri Astuti Thamrin4

Pendahuluan

“Virus Covid-19
yang ditularkan
dari orang ke orang
melalui kontak fisik
secara langsung
mengakibatkan
kegiatan
wawancara dalam
pelaksanaan survei
rumah tangga dan
individu menjadi
suatu kegiatan
yang menimbulkan
risiko kesehatan,
baik bagi
pewawancara
maupun responden
(Bidarbakhtnia,
2020)”

Survei rumah tangga dan individu merupakan salah satu sumber data
yang sangat penting untuk berbagai keperluan, baik untuk perhitungan statistik,
penyusunan basis data, atau untuk digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.
Misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) secara reguler melakukan berbagai survei rumah
tangga dan individu untuk penyusunan statistik dasar, seperti Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dan
tingkat ketimpangan, atau Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang digunakan
untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran, yang
keduanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Demikian juga Bank Indonesia setiap
bulan melakukan Survei Keyakinan Konsumen untuk menghitung Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK).
Adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan permasalahan dan tantangan
yang besar bagi pelaksanaan survei rumah tangga dan individu. Virus Covid-19 yang
ditularkan dari orang ke orang melalui kontak fisik secara langsung mengakibatkan
kegiatan wawancara dalam pelaksanaan survei rumah tangga dan individu menjadi
suatu kegiatan yang menimbulkan risiko kesehatan, baik bagi pewawancara maupun
responden (Bidarbakhtnia, 2020). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan
pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 juga menimbulkan kesulitan
bagi pelaksana survei rumah tangga dan individu untuk melakukan perjalanan guna
menemui responden.
Timbulnya pandemi Covid-19 tidak menghentikan kebutuhan terhadap data
dari hasil survei rumah tangga atau individu. Bahkan sebaliknya data sangat diperlukan
untuk membuat kebijakan yang tepat guna merespons dampak pandemi terhadap
masyarakat. Munculnya permasalahan bagi pelaksanaan survei telah mendorong para
pelaksana survei rumah tangga dan individu untuk berinovasi menggunakan berbagai
metode untuk mengumpulkan data dari responden sebagai alternatif dari wawancara
tatap muka secara langsung. Beberapa metode alternatif untuk melakukan survei
rumah tangga dan individu ini antara lain metode survei melalui wawancara jarak
jauh dengan menggunakan telepon atau media telekomunikasi lain, Interactive Voice
Response (IVR), email, dan survei online dengan memanfaatkan internet.
Metode-metode alternatif ini sebenarnya telah ada dan digunakan jauh sejak
sebelum adanya pandemi Covid-19. Tetapi timbulnya pandemi Covid-19 telah sangat
meningkatkan popularitas metode-metode alternatif ini untuk melaksanakan survei
rumah tangga dan individu. Di masa lalu, metode survei alternatif lain yang banyak
digunakan adalah dengan menggunakan surat, yaitu kuesioner dikirimkan melalui
pos atau kurir kepada responden. Tetapi dapat dikatakan bahwa metode survei
3 Asep Suryahadi adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022
4 Sri Astuti Thamrin adalah anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) 2021-2022
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dengan surat sekarang sudah tidak digunakan lagi.
Selain menggunakan metode-metode alternatif
ini, sebagian pelaksana survei tetap menggunakan
metode kunjungan langsung ke tempat responden,
tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Metode Survei melalui Wawancara Jarak Jauh
Melakukan survei dengan menggunakan
telepon sudah lama dilakukan para pelaksana
survei. Keuntungan dari metode ini adalah biaya
yang lebih murah karena tidak harus mengeluarkan
biaya untuk perjalanan bagi para pewawancara.
Dalam kondisi pandemi Covid-19, metode survei
dengan menggunakan telepon dipandang sebagai
suatu metode survei yang aman karena tidak
terjadi pertemuan tatap muka secara langsung
antara pewawancara dengan responden, sehingga
menghindari terjadinya penularan virus Covid-19
dari salah satu pihak kepada pihak lain.
Keunggulan lain dari survei dengan
menggunakan telepon ini karena penetrasi
telepon, khususnya telepon selular (handphone),
sudah sedemikian besar bahkan hingga ke pelosok
desa sehingga daya jangkau cakupan wilayah
responden bisa lebih luas lagi. Disamping itu
dengan menggunakan telepon maka peluang untuk
mendapatkan data yang lebih real time/update
juga semakin besar dibanding metode lainnya yang
memerlukan waktu agak lama bagi responden
untuk memberikan data/informasi yang diinginkan
(Phadnis et al., 2021). Selain telepon, alat-alat
telekomunikasi lain seperti panggilan video (video
call) atau media pertemuan secara online (online
meeting) juga digunakan untuk mewawancarai
responden.
Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan
dari metode survei dengan menggunakan
wawancara jarak jauh. Pertama, di negara-negara
berkembang seperti Indonesia, penggunaan metode
ini menjadikan survei yang dilakukan bias perkotaan
karena masih adanya kesenjangan infrastruktur
telekomunikasi antara daerah perkotaan dengan
pedesaan. Kedua, sulit untuk mendapatkan
kerangka sampel (sampling frame) untuk
memperoleh sampel yang representatif, baik untuk
suatu wilayah tertentu maupun terlebih lagi secara
nasional. Di masa lalu pada saat telepon rumah
masih menjadi alat telekomunikasi yang utama,
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para pelaksana survei biasanya menggunakan
buku direktori telepon sebagai kerangka sampel.
Pada saat ini di mana peranan telepon rumah
sudah digantikan oleh telepon seluler, direktori
kepemilikan telepon seluler yang dapat digunakan
sebagai kerangka sampel tidak tersedia bagi publik.
Mudahnya orang untuk berganti nomor telepon
seluler semakin mempersulit upaya penyusunan
kerangka sampel.
Dalam pelaksanaannya, metode survei
wawancara jarak jauh juga sering kali lebih sulit
untuk menjangkau responden yang ditargetkan
sehingga tingkat respon (response rate) yang
diinginkan juga menjadi rendah jika dibandingkan
dengan melalui wawancara langsung. Banyak
orang yang tidak mau mengangkat panggilan
pada telepon seluler dari nomor yang tidak
dikenal. Hal ini membuat pewawancara seringkali
mengalami kesulitan bahkan hanya sekedar
untuk memperkenalkan diri dan survei yang akan
dilakukan. Kalaupun mau menjawab panggilan
telepon, lebih mudah bagi responden untuk
menolak diwawancarai dibandingkan dengan
wawancara tatap muka secara langsung. Bahkan
setelah wawancara berlangsung pun, mudah bagi
responden untuk memutus hubungan telepon dan
mengakhiri wawancara sebelum semua pertanyaan
ditanyakan kepada responden. Semua persoalan
ini mengakibatkan tingkat respon dari wawancara
jarak jauh lebih rendah daripada wawancara tatap
muka secara langsung. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan survei melalui wawancara jarak jauh,
pelaksana survei perlu menyiapkan responden
cadangan yang jauh lebih banyak daripada survei
dengan kunjungan langsung.
Metode Survei melalui IVR
Wawancara melalui Interactive Voice
Response atau IVR adalah juga wawancara melalui
telepon, tetapi bedanya peran pewawancara
digantikan dengan mesin perekam suara. Dengan
demikian dari segi biaya, metode wawancara
melalui IVR bahkan lebih murah daripada metode
wawancara melalui telepon karena tidak perlu
membayar pewawancara untuk melakukan
wawancara terhadap responden. Demikian juga
semua keunggulan dan kelemahan metode
wawancara melalui telepon berlaku juga untuk
metode wawancara melalui IVR.

Dari pengalaman pelaksanaan wawancara
melalui IVR ternyata metode ini bahkan lebih
sulit lagi menjangkau responden yang ditarget
daripada wawancara melalui telepon. Fakta
bahwa tidak ada orang yang berbicara di ujung
lain telepon membuat responden lebih mudah lagi
untuk menolak diwawancarai dan memutuskan
wawancara di tengah jalan. Hal ini membuat tingkat
respon wawancara melalui IVR lebih rendah lagi
dibandingkan dengan wawancara melalui telepon.
Untuk mengatasi persoalan ini, para
pelaksana survei dengan IVR membatasi waktu
untuk setiap wawancara menjadi sangat singkat,
hanya sekitar lima menit untuk setiap wawancara.
Selain itu karena jawaban responden hanya dapat
diberikan dengan memilih satu jawaban dari
pertanyaan dengan pilihan ganda, maka kuesioner
untuk wawancara dengan metode ini selain sangat
ringkas juga harus dibuat sesederhana mungkin.
Dengan demikian informasi yang dapat dikumpulkan
melalui metode ini menjadi relatif terbatas.
Untuk memastikan responden memiliki peluang
besar untuk menjawab dan adanya keterwakilan
responden yang diinginkan, terkadang diterapkan
strategi pengambilan sampel dua tingkat, yaitu
pertama biasanya sifatnya random sampling dengan
menggunakan data dari para pelanggan yang aktif
pada sebuah perusahaan/layanan tertentu dan
selanjutnya melakukan stratifikasi terhadap data
yang didapatkan pada tahapan pertama tadi.
Metode Survei melalui Email
Dengan berkembangnya internet dan
komunikasi melalui email, maka email pun menjadi
salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan
survei. Dengan metode ini, survei dilakukan dengan
mengirimkan kuesioner melalui email, baik kepada
individu tertentu yang ditarget untuk menjadi
responden ataupun melalui milis (mailing list)
untuk mencapai sasaran responden yang lebih luas.
Metode survei ini juga relatif murah karena tidak
memerlukan perjalanan bagi pewawancara untuk
menemui responden. Untuk bisa menjangkau
responden tertentu yang menjadi target, tentunya
pelaksana survei perlu terlebih dahulu mengetahui
alamat email dari responden tersebut.
Dalam metode survei ini, pengisian
kuesioner dilakukan sendiri oleh responden. Setelah
mengisi kuesioner, responden harus mengirim

balik kuesioner yang telah diisi kepada pelaksana
survei. Hal ini berarti bahwa responden diharapkan
keaktifannya dalam mengisi dan mengirim balik
kuesioner. Dalam kenyataannya hal ini seringkali
tidak terjadi, sehingga mengakibatkan tingkat
respon dari metode ini juga relatif rendah. Banyak
hal dapat menyebabkan mengapa hal ini terjadi,
tetapi yang paling sering didapat dalam beberapa
penelitian yang menggunakan metode ini adalah
kurangnya insentif yang diberikan kepada para
responden sehingga mereka bersedia memberikan
jawaban dan mengirim balik kuesioner yang telah
diberikan (Michaelidou dan Dibb, 2006).
Metode Survei Online
Di antara berbagai metode survei alternatif,
metode yang paling populer pada masa pandemi
Covid-19 adalah metode survei online. Terdapat
berbagai variasi survei online, tetapi pada dasarnya
metode survei ini mengandalkan penggunaan
internet untuk mengumpulkan informasi dari
responden, khususnya dengan menempatkan
kuesioner pada suatu platform online untuk diakses
oleh responden. Metode pengumpulan data seperti
ini memiliki beberapa variasi yang dikenal dengan
istilah Computer Assisted Self Interviewing (CASI),
Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), atau
Computer Assisted Web and Self Interviewing
(CASWI).
Survei online ada yang bersifat terbuka,
yaitu dengan mengumumkan tautan (link)
terhadap kuesioner secara luas, umumnya dengan
menggunakan media sosial, dan mempersilahkan
siapa saja untuk mengisi kuesioner. Terkadang
responden dibatasi hanya untuk mereka yang
memenuhi karakteristik tertentu, misalnya
berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia,
kepemilikan anak, kepemilikan usaha, dan
sebagainya.
Selain itu ada juga survei online yang bersifat
tertutup, yaitu kuesioner hanya ditujukan kepada
orang-orang tertentu yang telah ditargetkan untuk
menjadi responden survei. Dalam hal ini tautan
terhadap kuesioner tidak diumumkan secara luas,
tetapi disampaikan dalam bentuk undangan kepada
individu tertentu, baik melalui email atau aplikasi
pesan yang bersifat personal seperti WhatsApp
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atau Telegram.
Kedua jenis survei online ini memiliki implikasi
penting terhadap karakteristik sampelnya. Sampel
online yang bersifat terbuka akan menghasilkan
sampel yang tidak representatif karena merupakan
sampel non-probabilitas. Hal ini biasanya
dikompensasi dengan mencoba mengumpulkan
responden dalam jumlah besar, sehingga pelaksana
survei dapat mengklaim bahwa walaupun sampel
mereka adalah sampel non-probabilitas tetapi
informasi yang diperoleh bersifat “penting” karena
berasal dari jumlah responden yang besar.
Sementara itu survei online yang
bersifat tertutup dapat menghasilkan sampel
yang representatif karena merupakan sampel
probabilitas, tergantung kepada desain penarikan
sampelnya.
Selama
penarikan
sampelnya
memenuhi kaidah penarikan sampel secara acak
terhadap suatu kerangka sampel yang merupakan
populasi yang disurvei, maka sampel yang diperoleh
akan merupakan sampel yang representatif.
Dalam praktek, pelaksanaan survei online
menghadapi kendala yang mirip dengan metode
survei alternatif lainnya, yaitu keberhasilannya
sangat tergantung kepada kesediaan responden
untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan
secara online. Kendala ini menyebabkan banyak
survei online yang menghadapi masalah tingkat
respon yang rendah (United States Census Data
Bureau, 2021). Bahkan survei online yang didesain
untuk menghasilkan sampel yang representatif
dapat tidak berhasil mencapai tujuan ini karena
rendahnya partisipasi dari responden yang menjadi
target survei. Untuk mengatasi permasalahan ini,
banyak pelaksana survei online yang memberikan
insentif kepada responden yang bersedia mengisi
kuesioner secara lengkap. Insentif yang diberikan
yang paling umum berupa pulsa telepon seluler.
Selain itu survei online juga menghadapi
permasalahan
bias
perkotaan,
kelompok
berpendidikan tinggi, dan kelompok menengah ke
atas. Hal ini dikarenakan masih adanya kesenjangan
dalam akses terhadap internet di Indonesia,
yang dikenal dengan istilah kesenjangan digital.
Infrastruktur internet di daerah pedesaan masih
jauh lebih rendah daripada di daerah perkotaan,
sementara kelompok masyarakat bawah, baik dari
segi tingkat pendidikan maupun standar kehidupan
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ekonomi dan sosial, masih banyak yang belum
memiliki literasi digital yang memadai. Untuk
melihat sejauh mana hasil suatu survei online
representatif terhadap populasi, karakteristik
sampel survei online tersebut dapat dibandingkan
dengan karakteristik sampel dari survei lain yang
representatif.
Sebagai contoh dari survei online, pada
masa pandemi Covid-19 ini BPS telah melakukan
beberapa survei dengan metode ini. Pertama, BPS
melakukan survei online tentang dampak Covid-19
terhadap pelaku usaha yang dilakukan dalam kurun
waktu 10-26 Juli 2020 dan berhasil mengumpulkan
informasi dari 34.559 responden (BPS, 2020a).
Kedua, BPS telah melakukan survei online tentang
perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang
dilakukan dalam kurun waktu 7-14 September 2020
dengan jumlah responden sebanyak 90.967 orang
(BPS, 2020b). Ketiga, BPS juga telah melakukan
survei sosial demografi dampak Covid-19 secara
online (BPS, 2020c).
Metode Survei Tatap Muka dengan Protokol
Kesehatan
Adanya berbagai kelemahan pada metode
survei alternatif, khususnya sulitnya untuk
memperoleh sampel yang representatif, membuat
para pelaksana survei kembali menggunakan
metode survei tatap muka secara langsung.
Berkaitan dengan hal ini, Divisi Statistik Perserikatan
Bangsa-Bangsa telah menerbitkan pedoman teknis
pelaksanaan survei rumah tangga dalam masa
pandemi Covid-19 (UNSTATS, 2020). Pedoman ini
didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut: (i)
meminimalkan risiko penularan Covid-19 di antara
para pelaksana survei lapangan dan responden
untuk mencegah penyebaran yang semakin meluas,
(ii) membatasi kegiatan pengumpulan data hanya
pada kebutuhan minimum untuk mengurangi
risiko penularan Covid-19, dan (iii) memastikan
terus tersedia data yang berkualitas tinggi, tepat
waktu, dan terdokumentasikan dengan baik untuk
keperluan pembuatan kebijakan di tingkat pusat
dan daerah.
Adanya ancaman kesehatan dan bahkan
jiwa karena penularan virus Covid-19 dicoba diatasi
dengan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan
survei tatap muka secara langsung terhadap rumah
tangga atau individu. Penerapan protokol kesehatan

secara ketat merupakan sebuah keharusan yang
tidak dapat ditawar-tawar, khususnya berupa
penggunaan masker, menjaga jarak pada saat
bertemu dengan responden, dan memakai cairan
disinfektan pembersih tangan (hand sanitizer)
sebelum dan setelah bertemu dengan responden.
Para pewawancara juga diharuskan untuk
melakukan tes usap (swab test) sebelum kegiatan
survei dimulai dan setelah kegiatan survei berakhir.
Untuk meminimalkan kontak antara
pewawancara dengan responden, sebagian survei
dilakukan dengan kuesioner diisi sendiri oleh
responden. Pewawancara hanya menyampaikan
kuesioner kepada responden (drop off) dan
membuat janji kapan kuesioner yang telah diisi
oleh responden dapat diambil kembali, serta
memeriksa kelengkapan isian kuesioner pada
saat pengambilan. Tetapi sebagian survei lainnya
masih tetap dilakukan dengan metode wawancara
langsung antara pewawancara dengan responden.
Untuk meminimalkan waktu pertemuan antara
pewawancara dengan responden, maka kuesioner
dibuat sesingkat mungkin. Dengan demikian
hanya pertanyaan-pertanyaan benar-benar sangat
penting dan diperlukan yang dimasukkan ke dalam
kuesioner.
Sementara itu untuk meminimalkan jarak
perjalanan para pewawancara, maka mereka
dipilih dari wilayah lokal yang berdekatan dengan
tempat tinggal responden. Diusahakan agar para
pewawancara tidak sampai harus melakukan
perjalanan antar kabupaten/kota atau apalagi antar
provinsi. Seleksi harus dilakukan untuk memastikan
bahwa hanya mereka yang sehat dan tidak memiliki
komorbid serta berusia di bawah 60 tahun yang
dapat menjadi pewawancara.
Selama masa pandemi Covid-19 ini, BPS
tetap melaksanakan survei rumah tangga dan
individu, seperti Susenas dan Sakernas, dengan
mewawancarai reponden secara langsung dan
dengan menerapkan protokol kesehatan. Contoh
lain dari survei rumah tangga secara langsung
dengan protokol kesehatan adalah UNICEF et
al. (2021). Survei ini mewawancarai 12.216
rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan
representatif secara nasional. Survei dilakukan pada
bulan Oktober-November 2020, yaitu pada masa
pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Survei ini
dilaksanakan oleh UNICEF, UNDP, Prospera, dan

The SMERU Research Institute, serta didukung oleh
BPS dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian
Keuangan. Tujuan dari survei ini adalah untuk
mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap
rumah tangga di Indonesia.
Metode Survei Campuran
Persoalan rendahnya tingkat respon
pada metode alternatif serta sulit dan mahalnya
melakukan survei dengan metode tatap muka
secara langsung telah mendorong sebagian
pelaksana survei rumah tangga dan individu untuk
menggunakan metode campuran (De Leeuw, 2005).
Misalnya, pada awalnya suatu survei dilaksanakan
dengan menggunakan metode survei online.
Setelah data terkumpul ternyata hanya sedikit
responden yang menjadi target yang mengisi
kuesioner. Oleh karena itu dilakukan survei tahap
kedua dengan menggunakan metode wawancara
telepon. Tetapi ternyata jumlah responden yang
bisa diwawancarai pada tahap kedua ini masih
belum memenuhi target. Oleh karena itu, dilakukan
survei tahap ketiga dengan menggunakan metode
wawancara tatap muka secara langsung untuk
memenuhi kekurangan responden yang menjadi
target dalam survei.
Keunggulan dari metode campuran
ini adalah kombinasi berbagai metode yang
digunakan dapat meningkatkan tingkat respon
dari keseluruhan survei. Keunggulan lainnya
adalah biaya dari pelaksanaan survei dapat
ditekan kalau dibandingkan dengan keseluruhan
data dikumpulkan dengan menggunakan metode
wawancara tatap muka secara langsung. Kelemahan
dari metode campuran ini adalah kemungkinan
data yang dikumpulkan dengan suatu metode
memiliki properti data yang berbeda dengan data
yang dikumpulkan dengan metode lain sehingga
tidak dapat langsung diperbandingkan. Hal ini
dapat terjadi karena pertanyaan yang sama
yang ditanyakan dengan menggunakan metode
yang berbeda dapat menghasilkan respon yang
berbeda dari responden. Selain itu, kemungkinan
karakteristik responden yang barpartisipasi dalam
survei dengan suatu metode tertentu dapat
berbeda dengan mereka yang berpartisipasi dalam
metode survei yang lainnya. Oleh karena itu analisis
yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan
dengan menggunakan kombinasi beberapa metode
survei yang berbeda harus dilakukan dengan sangat
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hati-hati dan perlu memperhitungkan perbedaan
metode pengumpulan data ini.
Salah satu survei yang dilakukan dengan
menggunakan metode campuran adalah Andrina
et al. (2020). Dalam survei rumah tangga yang
dilakukan dalam studi ini, target jumlah responden
yang ingin dicapai adalah 800 orang. Awalnya,
metode survei yang digunakan adalah survei online
dengan tautan ke kuesioner dikirimkan melalui SMS
ke 10.000 populasi sasaran dengan nomor telepon
terdaftar dan juga didistribusikan melalui grup
WhatsApp ke populasi acak. Setelah pendataan
selama dua minggu, hanya terdapat 370 tanggapan
yang diterima. Karena tingkat respons yang rendah,
pengumpulan data dilanjutkan dengan metode
wawancara langsung dengan mendatangi rumah
responden. Pada akhirnya, dengan menggunakan
kombinasi kedua metode survei ini, dan setelah
dilakukan pembersihan data, berhasil dikumpulkan
data dari 887 responden. Salah satu pembersihan
data yang dilakukan adalah menghapus duplikasi
data dari responden yang mengisi survei online dan
juga diwawancarai secara langsung.
Penutup
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan
tantangan bagi upaya pengumpulan data
melalui survei rumah tangga dan individu. Hal ini
telah mendorong para pelaksana survei untuk
melakukan berbagai inovasi agar survei tetap
dapat dilaksanakan tanpa harus menimbulkan
bahaya kesehatan bahkan jiwa, baik bagi pihak
pewawancara maupun responden. Pengumpulan
data tetap penting untuk dilakukan mengingat
pentingnya peranan data untuk berbagai tujuan,
seperti penyusunan statistik, basis data, atau untuk
keperluan penelitian.
Inovasi yang dilakukan dalam pengumpulan
data melalui survei rumah tangga umumnya
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
telekomunikasi jarak jauh. Misalnya, wawancara
dengan responden dilakukan dengan menggunakan
media telepon, email, ataupun survei online dengan
memanfaatkan internet. Keunggulan dari survei
dengan menggunakan teknologi telekomunikasi
ini adalah tidak menimbulkan risiko terpapar oleh
Covid-19, selain itu biaya survei yang lebih murah
karena tidak diperlukan biaya perjalanan bagi
pewawancara untuk menemui responden.
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Akan tetapi kelemahan dari berbagai metode
survei alternatif ini adalah sulit untuk memperoleh
sampel yang representatif. Pada umumnya tidak
tersedia kerangka sampel yang lengkap dengan
informasi mengenai nomor telepon atau alamat
email calon responden. Selain itu lebih mudah
bagi responden untuk menolak diwawancara atau
mengisi kuesioner. Hal ini menyebabkan metodemetode survei alternatif ini memiliki tingkat
respons yang relatif rendah dibandingkan dengan
survei melalui wawancara tatap muka secara
langsung. Selain itu, karena kualitas infrastruktur
telekomunikasi, akses, dan literasi digital yang
belum merata, survei dengan metode-metode
alternatif ini cenderung bias perkotaan, kelas
menengah, dan pendidikan tinggi.
Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan
sebagian pelaksana survei rumah tangga dan
individu kembali melakukan survei dengan
metode tatap muka secara langsung. Untuk
mengurangi risiko kesehatan maka wawancara
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,
khususnya memakai masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
sebelum dan sesudah bertemu dengan responden.
Selain itu untuk mengurangi waktu interaksi antara
pewawancara dengan responden maka kuesioner
dibuat lebih singkat, sehingga hanya informasi yang
betul-betul sangat penting yang ditanyakan.
Di samping itu, juga terdapat survei yang
menggunakan kombinasi beberapa metode
secara sekaligus dengan tujuan untuk mengatasi
masalah tingkat respon yang rendah, tetapi juga
menekan biaya pelaksanaan survei agar tidak
terlalu tinggi. Persoalan dengan metode survei
campuran ini adalah terdapat kemungkinan
data yang dikumpulkan dengan suatu metode
memiliki properti yang berbeda dengan data
yang dikumpulkan dengan metode lain sehingga
memerlukan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam
analisisnya.
Mengingat di satu sisi pandemi Covid-19
belum jelas kapan akan berakhir dan di sisi lain
penggunaan metode-metode alternatif survei
rumah tangga dan individu, khususnya survei
online, akan semakin berkembang penggunaannya,
maka pembangunan basis data kerangka sampel
yang dilengkapi dengan informasi mengenai nomor
telepon seluler dan alamat email menjadi sangat
diperlukan. Tersedianya basis data seperti ini akan

sangat membantu para pelaksana survei untuk dapat menarik sampel probabilitas sehingga data yang
diperoleh merupakan data yang representatif terhadap populasi. Selain itu juga perlu dilakukan pendidikan
kepada publik (public education) untuk menggugah kesadaran mereka agar bersedia berpartisipasi sebagai
responden dalam berbagai survei mengingat pentingnya data bagi pembangunan.
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Torture the
data and it
will confess to
anything
Ronald Coase

Foto oleh Elliot Paris dari situs Unsplash

MAPPING COMPARATIVE ADVANTAGE OF
INDONESIA TEXTILE INDUSTRY
By Dradjad Irianto5 and Gingin Ginanjar6
INTRODUCTION
Textiles and textile products (Tekstil dan Produk Tekstil, TPT) industry in
Indonesia is one strategic industry due to (1) generate significant export and (2) absorb
significant workforce. TPT industry consists of fiber making industry, spinning industry,
weaving industry, knitting industry, dyeing/printing/finishing industry, apparel
industry, and other textile product industry. Figure 1. illustrates the Indonesian TPT
industry from up-stream to down-stream.

Figure 1. Indonesian TPT industry from up-stream to down-stream.
“The dynamic
comparative
advantage
becomes an
important variable
in the flying
geese paradigm.
Comparative
advantage is an
economic term
that shows the
ability of a country
to produce item at
a lower opportunity
cost than
other countries
(Krugman et al.,
2002).”

In 2018, before pandemic, the trade of Indonesian TPT products showed a
surplus for the apparel industry of USD 7.75 billion and the spinning industry of USD
1.71 billion. Meanwhile, the trade balance for the fiber making industry is deficit of
$ 0.41 billion and weaving, knitting, dyeing/printing/finishing industry is deficit of $
3.28 billion. Beside trade surplus contribution, apparel industry absorbs 1.78 million
work force in 2018. Since it has significant impacts on economic and society, the
apparel industry is considered as a priority industry in 2015-2020 National Industry
Development Master Plan (RIPIN) (Indonesian Government Regulation on the 20152035 National Industrial Development Master Plan, 2015).
The textile production process is generally divided into 5 major categories as
follows:
• Fiber industry processes natural fibers (cotton, wool, hemp, silk and other fibers)
and synthetic fibers (man-made fibers) into fibers in the form of staples, short fibers
or filaments, long fibers such as polyester, rayon, nylon, etc.
• Yarn industry processes fiber into yarn. Indonesia is known as a yarn producer with
5 KK Sistem Manufaktur ITB, Anggota FMS 2021-2022
6 Direktorat Tekstil, Kementrian Perindustrian
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good capabilities. This industry is capital intensive
and has dependency on technology and energy.
Most of yarn production units located in West
Java, Banten and Central Java.
• Fabric industry processes yarn into fabric. The
fabric industry includes the weaving, knitting,
as well as the dyeing, printing and finishing. The
technology used especially for weaving is still
lagging behind due to the age of the machinery.
This industrial sub-sector is mostly located in
West Java and Central Java. In the textile industry
structure the fabric industry is the weakest sector,
with fabric imports accounting for almost 60% of
the total national textile imports.
• Garment industry processes fabrics into apparel.
Most of Indonesia’s garment production is for
export market. The garment industry is the largest
contributor to exports with a share of almost
60% of total textile exports with a trade surplus
of more than 7.7 billion US dollars in 2018. The
main markets for Indonesian garment exports
are the United States, Japan and the European
Union. The garment industry is a labor-intensive

industry and is very dependent on the workforce
expertise. Most of the raw materials needed for
the export market come from imported fabrics
based on dependence on buyers. Investment in
this sector is also from foreign direct investment
from South Korea and Hong Kong. The garment
industry is mostly located in West Java, DKI
Jakarta and Central Java.
• Other textile industries process fibers or yarns or
fabrics into other textile finished goods other than
apparel. Some industries in this group are still not
well developed in Indonesia. Products produced
include: carpets, floor coverings, fishing nets, non
woven, some household textiles and the like.
COMPETITIVENESS SHIFTING
• The export share of Indonesian apparel tends
to be stagnant compared with major competing
countries such as Bangladesh, Vietnam, India,
and Cambodia. Table 1. shows decreasing level of
utilization of Indonesian TPT.

Table 1. The level of production utilization of TPT (%)
No.

Commodity

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Fiber

57.4

50.8

47.6

45.8

38.4

2.

Yarn

65.4

63.7

56.7

61.1

47.0

3.

Fabric

50.1

45.1

40.1

36.5

28.7

4.

Apparel

58.9

54.5

56.7

63.4

66.5

5.

Other Textile Products

50.4

47.6

44.0

41.3

41.9

57.84

53.55

49.11

49.05

40.24

TPT
Source: MoI of Indonesia, 2019

The export value and share of Indonesian apparel exports in 2018 even became the smallest among
the 6 apparel exporting countries as shown in Figure 2.

Figure 2. Value of Indonesian apparel exports

Source: International Trade Center (2019), processed
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The world textile and apparel industries
have experienced several production base
migrations since the 1950s (Gereffi and
Memedovic, 2003). Production bases initially
located in North America and Western Europe
shifted to Japan in the 1950s and early 1960s,
when the production of textiles and western
apparel was replaced by a sharp increase in
imports from Japan. The second shift was from
Japan to Hong Kong, Taiwan, and South Korea,

which dominated global textile and apparel
exports in the 1970s and early 1980s. In the late
1980s and early 1990s, there was a third migration,
from Hong Kong, Taiwan, and South Korea to
other developing countries, mainly to China and
to several countries in Southeast Asia (Indonesia,
Thailand, Malaysia and the Philippines) and
Sri Lanka. In the 1990s, apparel suppliers also
appeared in South Asia (Bangladesh, India, and
Pakistan) and Latin America.

Figure 3. Shift from labor-intensive industry to high value-added industry in the Asian textile
value chain (Gereffi and Memedovic, 2003)

The neoclassical economic theory provides a simple explanation for why shifts in the textile
production base, especially apparel occur. The reason that the most labor-intensive industrial value chain
segments will be based in countries with the lowest wages. With the emergence of new competing countries
such as Vietnam, Bangladesh, India, and Cambodia which have much lower wage rates, Indonesia is losing
its comparative advantage, which thus losing its competitiveness. Kaname Akamatsu stated four stage of
the essential flying geese pattern to compare comparative advantage shifting, as shown in Figure 4.

Figure 4. The original “flying geese” paradigm by Akamatsu (Widodo et al., 2018)
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There are four states including import stage,
import-substituting production stage, export stage,
and finally reverse import stage.
a. Import Stage occurs when least developed
country imported consumer goods from more
developed countries (started from period t1 in
section a).
b. Import-Substituting production Stage occurs when
imports increase (t1 to t2), domestic demand
becomes large enough to meet economies of
scale and encourage local production to start (on
t2 in section a). At the same time, the country
must also import capital products (starting from
t2 in section
c. Export Stage occurs when domestic consumer
product industry has developed into an export
industry (starting from t3 in section a). In the
period t*, trade-in consumer products are
stable, domestic demand = domestic production
- export + import. This stage implies a valuable
implementation of the catch-up process of
related industries along the import-productionexport sequential path, which is the basic pattern
of the flying geese model. Besides, this industry
has changed from an import substitution industry
to an export-led growth industry.
d. Reverse Import Stage occurs when the consumer
product industry has been further enhanced. This
is indicated by a decrease in exports of consumer
goods (started at t4 in section a) while capital
goods are started to be exported (started at t4
in section b). The decline in exports of consumer
goods occurred since the production of consumer
goods was placed in other less developed
countries (offshore production is illustrated by
the dotted line in panel a).
The modern flying geese paradigm
emphasizes sequential changes from an economic
activity from industrialized countries to less
industrialized countries through the growing
significant role of transnational companies. Kojima
(2000) modeled the modern “multi-sequential”
flying geese paradigm with two presumptions (see
Figure 5), as follows:
a. The structure of the economic industry is
diversified and upgraded sequentially from
industry X (e.g. textiles and other labor-intensive
goods) to Y (e.g. steel, chemicals, and other
capital-intensive goods), and subsequently, to Z
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(e.g. machinery and other capital / knowledgeintensive goods), this industrial shift occurs
horizontally over time.
b. The pattern of industrialization of flying geese
is transmitted through the type of foreign
direct investment (FDI) that is pro-trade from
the economy, for example the main goose (e.g.
Japan), to the goose followers B (e.g. NIE), C
(e.g. ASEAN 4) and D (e.g. China) according to
the sequence of stages of industrialization or per
capita income level. This geographical distribution
occurs vertically over time.

Figure 5. Multi- sequential Flying Geese
Paradigm (Kojima, 2000)

MAPPING COMPETITIVENESS
The dynamic comparative advantage
becomes an important variable in the flying geese
paradigm. Comparative advantage is an economic
term that shows the ability of a country to produce
item at a lower opportunity cost than other countries
(Krugman et al., 2002). Comparative advantage
gives a country the ability to sell products at a lower
price than its competitors and thus get higher profit.
Measuring comparative advantage can affirm the
position of the country’s comparative advantage in
the international market. In this research we used
Revealed symmetric comparative advantage (RSCA)
index (Laursen 2015) (as in equation 1) and Trade
Balance Index (TBI) (Lafay, 1992) (as in equation 2).
(1)
where the
is the revealed
competitive advantage of product i of country j,
value of RSCAij is in the range -1 to 1 (−1 ≤ RSCA ≤ 1).

Interpretation for RSCA with value below 0 means
that a country has no comparative advantage, and
value above 0 means a country has comparative
advantage. Laursen (2015) mentioned RSCA is the
best measure of comparative advantage compared
to other indicator or index.
The Trade Balance Index (TBI) is the index
ranges from -1 to 1 to measure whether a country
specializes in exports (as net-exporters) or imports
(as net-importers) for certain product groups.
(2)
where Xij is exports to country j for the
product i, and Mij is imports from country j for
the product i. The TBI index ranges from -1 to 1. A
negative value of TBI means that a country is a net
importer for goods x. On the other hand, a positive
value of TBI means that the country is net exporter.
Combining the RSCA and TBI indexes can
create product mapping which thus can be classified
into four categories:
a. Countries whose products have comparative
advantages, and those countries are net exporting
products. RSCA ≥ 0 and TBI ≥ 0
b. Products produced by countries that have a
comparative advantage, but the country is a net
importer. RSCA ≥ 0 and TBI < 0
c. A country does not have a comparative advantage
for certain products, but the country is a net
exporter of certain products. RSCA < 0 and TBI ≥ 0
d. Countries that do not have a comparative
advantage for certain products and are net
importers for specified products. RSCA < 0 and
TBI < 0
MAPPING TPT COMPETITIVENESS
In world trade data, export value (exporter’s
claims) are reported on the FOB basis, whereas
import value (importer’s claims) are reported
on a CIF basis (included international transport
and insurance costs). Exports and imports value
must have the same basis to ensure that the data
reconciled is consistent with estimates. In other
words, they must be converted so that both
are denominated on FOB basis. To change the
importer’s claim, which is CIF basis to the FOB

basis, we use methodology provided by Miao
and Fortanier (2017) who estimated the CIF-FOB
margin. CIF-FOB margin is the cost of international
transportation and insurance value included in the
CIF value (in the percentage of FOB value).
The shifting of the TPT industry, usually
follows a pattern from assembly or cut make trim
(CMT), manufacture of original equipment (OEM)
or free on board (FOB), manufacture of original
brand names (OBM), and finally to original design
manufacturing (ODM). The TPT industries are
characterized by substantial country specialization.
High-income countries generally dominate in the
more capital-intensive segments, while low-income
countries dominate the labor-intensive segment.
Firstly, each country tends to advance from low
value-added chain segments to high value-added
sequentially over time. This journey shows the
importance of looking at all the chain of valueadded steps in the manufacturing process (from
upstream to downstream). Secondly, as there
is a regional division of labor in the TPT value
chain, where countries at very different levels
of development form a multi-tiered production
hierarchy with various export roles. For example,
the high developed countries produces designs and
gives large orders, developed or less developed
countries provides sewing machines, the other less
developed countries supply fabric, and low-income
countries do sewing clothing. Industrial upgrading
occurs when countries change their role in this
export hierarchy (Gereffi and Frederick, 2010).
The data was taken from the UN-Comtrade
(United Nations Commodity Trade Statistics
Database) and published by the World Bank and
14 TPT producing countries in Asia including
Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, China,
Indonesia, Thailand, India, Pakistan, Vietnam, Sri
Lanka, Bangladesh, Myanmar, and Cambodia from
1988 to 2018. Ideally, the reported trade value of
a country matches the reported trade value of its
partner. However, not all countries have a complete
trade data reports from 1988 to 2018, for example,
Cambodia trade data is only available from 2000 to
2018, Pakistan from 2003 to 2018, Myanmar 1992,
2010 to 2018, Vietnam from 2000 to 2018, and
Taiwan from 1997 to 2018, Fortunately, mirror data
provides more complete data.
Trade data based on data reported by
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partner countries is called “mirror data.” However,
mirror data does not always include trade with
nonreporting countries and also transshipments
problems that might hide the real source of supply.
The use of the RSCA index has weaknesses, one
of which is the re-export distortion that occurs
if the data reported is a combination of domestic
exports and re-export. For example in the USA,
re-export share was growing from 2.3% in 1983
to 15.1% 2018. Increasing value of re-export can
also be found in “trading focused” countries such
as Hongkong, Singapore, or the Netherland. This
weakness can be minimized by using mirror data
that better reflects a country’s domestic exports.
Figure 6. shows competitiveness of TPT

industries (apparel, textiles, fiber and textile
machineries) of 14 Asian countries (Japan as the
advanced country, Korea, Taiwan, Hongkong, China,
Thailand, India, Indonesia, Pakistan, Vietnam,
Srilangka, Bangladesh, Cambodia, dan Myanmar.
Japan, Taiwan and South Korea are advancing from
apparel and textiles sub sector to fiber and textile
machineries sub sectors, while Taiwan still advanced
in textile sub sector. Other countries are still in
apparel sub sectors, including Indonesia, except
Thailand that has no more advantaged in apparel
sub sector. Hongkong loose its competitiveness
in all TPT industry sub sectors. China, India and
Pakistan now is advancing toward fiber sub sector,
while Indonesia is loosing its advantage in fiber sub
sector.

Figure 6. Competitiveness Mapping of TPT among Asian Countries

Note: (A) RSCA ≥ 0 and TBI ≥ 0, (B) RSCA ≥ 0 and TBI < 0, (C) RSCA < 0 and TBI ≥ 0 and (D) RSCA < 0 and TBI < 0.

The TPT industry shifts from labor-intensive industry (apparel) to more high value-added industry
(textile, fiber, and textile machinery) in the Asian TPT value chain can be reconstructed as in Figure 7.
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Figure 7. Shift from labor-intensive industry (garment) to high value-added industry (textile, fiber, and
machinery) in the Asian TPT value chain (reconstructed)

This figure also shows the shifting of Indonesia TPT industry in Asian value chain. It can be concluded
that advancement in TPT industries toward textile machinery required technology acquisition in precision
machining as founded in Japan, South Korea, or Taiwan, which have been shown by their capability in
producing CNC machine. The product mapping revealed that Indonesia still has a comparative advantage
in apparel, textile products (especially yarns from both natural and man-made fibers, and fabrics from
man-made fibers) and man-made fibers. Indonesia has good potential to improve the competitiveness of
its TPT industry by integrating its TPT industry from upstream to downstream.
Indonesia (Texmaco) had started development toward textile machinery during early 90’s started
with development of precision engineering technology in some sector such as CNC production or airplane
manufacturing. Indonesia had also produced textile fiber (e.g. Chandra Asri, Indorayon, Indorama etc.),
however its competitiveness decreasing due to availability of raw material. Even though Indonesia has
significant amount of required natural resources (oil, and gas), domestic obligation policy does not favor
TPT industries. Accordingly, fiber producers made long term agreement to import raw material, mainly
from Middle East.
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Not everything that
can be counted counts
and not everything that
counts can be counted.
Albert Einstein
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POTENSI PERAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGEMBANGAN PRAKARSA SATU
DATA BENCANA INDONESIA7
Oleh D. S. Priyarsono8

Pendahuluan
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa situasi alam Indonesia (dengan 129
gunung api aktif, sebagai lokasi pertemuan tiga lempeng tektonis aktif, dan dengan sifat
hidrologisnya yang khas) sangat rentan bagi terjadinya berbagai bencana. Kerentanan
itu diperparah oleh memburuknya proses-proses yang terkait dengan pemanasan
global dan berbagai perubahan iklim lainnya. Hal-hal tersebut diyakini menyebabkan
frekuensi dan magnitudo bencana-bencana alam di Indonesia di masa depan semakin
parah.
“BNPB dan BPS
telah mengambil
prakarsa
membangun “Satu
Data Bencana
Indonesia” (SDBI).
Dengan didukung
oleh United
Nations Population
Fund (UNFPA),
kedua lembaga
itu pada tahun
2019 antara lain
menerbitkan buku
rujukan statistik
kebencanaan“

Menanggapi situasi tersebut, berbagai upaya di tingkat nasional maupun
tingkat daerah telah diselenggarakan sejak awal masa kemerdekaan hingga saat
ini. Amanat perundang-undangan yang termutakhir termaktub dalam UU Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang lebih lanjut diatur dalam PP
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut kemudian disadari tentang pentingnya
ketersediaan data (atau secara lebih luas, sistem statistik) kebencanaan yang andal
untuk mendukung langkah-langkah menghadapi bencana, baik yang bersifat prediktif
(penyusunan kebijakan dan strategi kebencanaan), proaktif (pengelolaan risiko
bencana), maupun responsif (manajemen pascabencana).
Sejalan dengan kebijakan nasional “Satu Data Indonesia” sebagaimana diatur
dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, BNPB dan BPS telah mengambil prakarsa
membangun “Satu Data Bencana Indonesia” (SDBI)9. Dengan didukung oleh United
Nations Population Fund (UNFPA), kedua lembaga itu pada tahun 2019 antara lain
menerbitkan buku rujukan statistik kebencanaan yang telah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Inggris dengan judul “Indonesia One Disaster Data”. SDBI mengadopsi Disaster
Related Statistics Framework (DRSF) yang dikembangkan sejumlah pakar dan praktisi
dari berbagai negara Asia-Pasifik yang tergabung dalam sebuah Technical Working
Group UN ESCAP. Peran statistisi dan praktisi dari Indonesia cukup besar dalam
melahirkan DRSF ini, terutama mereka dari BPS, BNPB, dan kalangan akademisi.
Buku rujukan yang terdiri dari lima bab itu menguraikan antara lain tujuan,
kerangka kerja, dan cakupan prakarsa SDBI. Secara khusus, buku itu menguraikan
pentingnya kemitraan dalam pengembangan statistik kebencanaan. Pernyataan berikut
ini dikutip dari halaman 10 buku itu: “Pelibatan mitra sejak tahap awal pengembangan
7 Versi awal artikel ini telah dipresentasikan pada Asia Pacific Regional Symposium on Disaster-Related Statistics pada
tanggal 27 Juli 2021 dengan judul The Prospective Roles of Universities in the Disaster-Related Statistics Development
(With a Special Reference to the Indonesian Agriculture Sector).
8 Anggota Forum Masyarakat Statistik dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis berhutang budi kepada Dr. Saiful Mahdi (Unsyiah), Dr. Puji Pujiono (FMS), dan Dr. Bambang Trisasongko (IPB)
yang telah memberikan komentar dan saran perbaikan pada versi awal artikel ini. Semua kesalahan dan kekurangan
yang mungkin ada dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
9 Dalam buku “Satu Data Bencana Indonesia”, antara lain pada halaman-halaman 8 dan 15 dan seterusnya, diuraikan juga
peran Badan Informasi Geospasial (BIG), Bappenas, maupun kementerian/lembaga (K/L) lainnya dalam prakarsa SDBI.
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basis data memainkan peranan penting untuk
mendorong pemahaman yang sama dan jelas
tentang ruang lingkup pengumpulan data dan
pentingnya statistik untuk memahami, mengkaji,
dan mengurangi risiko bencana”. Meskipun
demikian, buku itu tidak merinci peran-peran
yang diharapkan dari para mitra, khususnya
perguruan tinggi.
Artikel ini bertujuan menguraikan
beberapa potensi peran yang dapat diberikan
kepada perguruan tinggi di Indonesia untuk
mendukung pembangunan statistik kebencanaan
dalam kerangka prakarsa SDBI. Pada bagian
berikut ini akan diuraikan konsep Tridharma
Perguruan Tinggi yang merupakan amanat
yang menjadi landasan bagi semua kegiatan
perguruan tinggi di Indonesia. Sesudah bagian
itu akan diuraikan beberapa kegiatan perguruan
tinggi untuk menanggapi fenomena yang
terkait dengan bencana di Indonesia. Uraian itu
disusul dengan pembahasan tentang identifikasi
sumber-sumber daya yang tersedia dan peranperan yang diharapkan dapat diberikan kepada
perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung
penyelenggaraan prakarsa SDBI.
Amanat Perguruan Tinggi Indonesia
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap
perguruan tinggi di Indonesia mengemban
amanat Tridharma Perguruan Tinggi, yakni
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya
penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia,
terampil, dan menguasai ilmu. Penyelenggaraan
penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan
ilmu, teknologi, dan seni. Upaya-upaya
tersebut perlu berbasis penalaran dan hasilnya
diarahkan kepada pengabdian pada masyarakat
agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa,
pengembangan peradaban, dan peningkatan
kesejahteraan manusia.

Dalam konteks pembangunan statistik
kebencanaan, hasil penyelenggaraan kegiatankegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sepenuhnya
relevan dan berpotensi besar mendukung
prakarsa tersebut. Pembangunan statistik
kebencanaan membutuhkan tenaga-tenaga
terampil dan menguasai berbagai ilmu terdepan
(most advanced sciences) yang terkait dengan
bidang itu. Pengembangan perstatistikan yang
terkait bencana mutlak memerlukan penerapan
ilmu-ilmu termutakhir yang secara terus-menerus
harus dikembangkan. Dalam konteks yang
lebih luas, semua upaya itu merupakan bentukbentuk pengabdian masyarakat sebagaimana
yang dimaksudkan dalam konsep Tridharma
Perguruan Tinggi.
Dengan argumentasi tersebut di atas,
sudah sewajarnya bila perguruan tinggi,
sekurang-kurangnya secara konseptual teoretis,
merupakan salah satu mitra atau pemangku
kepentingan yang strategis dalam pengembangan
statistik kebencanaan, baik sebagai pengguna
keluarannya (user of outputs), sebagai penyedia
masukannya (supplier of inputs), maupun sebagai
pengembang sistemnya (systems developer).
Dalam bagian berikut ini akan disajikan beberapa
contoh ilustratif sebagai bukti empiris untuk
memperkuat argumentasi tersebut.
Kegiatan Perguruan Tinggi yang Terkait dengan
Studi Kebencanaan
Kegiatan perguruan tinggi yang relevan
dengan pembangunan SDBI antara lain adalah
penyelenggaraan program studi (prodi) yang
terkait dengan statistik kebencanaan. Tabel 1
memuat daftar beberapa contoh program studi
yang terkait erat dengan prakarsa tersebut.
Daftar itu tidak lengkap namun sudah cukup
menggambarkan keragaman potensi peran
perguruan tinggi dalam prakarsa pembangunan
statistik kebencanaan. Dapat diperkirakan bahwa
setiap tahun prodi-prodi itu menghasilkan
banyak lulusan yang sangat dibutuhkan untuk
mengembangkan prakarsa SDBI.
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Tabel 1. Beberapa Contoh Bidang Studi yang terkait dengan
Statistik Kebencanaan
No.

Bidang Studi

Penyelenggara Program Studi

1.

Statistika dan Sains Data

Unsyiah, Unib, IPB, Unpad, UGM, Undip, ITS, UB, Unhas

2.

Kebumian dan Penginderaan Jauh

Unsyiah, Unila, UI, IPB, ITB, UGM, Unnes, UNY

3.

Meteorologi dan Klimatologi

STMKG, IPB, ITB, Unhalu

4.

Bangunan dan Pertanian

Unsyiah, UI, IPB, ITB, UGM, Undip, ITS, UB

5.

Manajemen Kebencanaan dan
Perencanaan Wilayah

Unsyiah, UI, ITB, UGM, Undip, Unair

Situs internet10 milik Dr. Jonatan A. Lassa11
memuat daftar disertasi bertema kebencanaan
di Indonesia yang dihasilkan dalam kurun waktu
semenjak kemerdekaan hingga dewasa ini (19452020). Dalam daftar itu tercatat ada sekitar
132 judul disertasi, dua pertiga di antaranya
(kurang lebih 87) disusun oleh nama-nama
orang Indonesia, sedangkan selebihnya (sekitar
45) disusun oleh nama-nama asing. Yang agak
mengejutkan adalah bahwa di antara 132 disertasi
itu hanya ada dua disertasi yang berasal dari
perguruan tinggi di Indonesia, yaitu UGM12 dan
ITB13.
Bila daftar dalam situs itu dapat dianggap
memang cukup lengkap, maka kenyataan bahwa
perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini
belum banyak menghasilkan lulusan program
S3 dengan tema disertasi yang terkait dengan
kebencanaan mengindikasikan tentang perlunya
dukungan untuk pengembangan studi-studi

dalam bidang tersebut. Salah satu hal yang dapat
mendorong upaya itu adalah ketersediaan data
bencana, khususnya yang terjadi di Indonesia.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa
perguruan tinggi adalah salah satu pengguna
utama potensial data kebencanaan yang dapat
dihasikan dari prakarsa SDBI.
Di lain pihak, perguruan tinggi juga
berpotensi besar berperan sebagai pemasok
data kebencanaan. Para pengajar dan peneliti
dalam bidang-bidang studi yang terkait dengan
kebencanaan mempunyai wadah unit kerja yang
menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatankegiatan riset maupun pengabdian pada
masyarakat yang terkait kebencanaan. Tabel 2
berikut ini melaporkan beberapa contoh pusat
studi kebencanaan di berbagai perguruan tinggi di
Indonesia.

10
www.indosasters.org
11
Dr. Lassa tercatat sebagai lulusan S1 Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala (Surabaya, 1999), S2 di bidang Environment
and Development, School of Development Studies, University of East Anglia (Norwich, 2005), S3 di Institute of Geodesy and Geoinformation,
Faculty of Agriculture, University of Bonn (Bonn, 2010), dan Program Pasca-doktoral di Ash Center, Harvard Kennedy School, Harvard University
(Cambridge, 2011). Saat ini beliau tercatat sebagai Senior Lecturer in Emergency and Disaster Management di College of Indigenous Future,
Arts and Society, Charles Darwin University, Australia.
12
Daryono, 2011. Indeks kerentanan seismic berdasarkan mikrotremor pada setiap satuan bentuk lahan di zona Graben Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta. Disertasi, Fakultas Geografi, UGM.
13
Supendi, P., 2020. Seismicity study of eastern part of Indonesia and tomographic imaging beneath the Sunda-Banda arc transition
zone. Ph.D. dissertation, ITB.
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Tabel 2. Beberapa Contoh Pusat Studi Bencana di Perguruan Tinggi
No.

Bidang Studi

Penyelenggara Program Studi

1.

Pusat Studi Mitigasi Tsunami dan
Bencana

Universitas Syiah Kuala

2.

Pusat Studi Bencana

Universitas Andalas

3.

Pusat Studi Penanggulangan Bencana

Universitas Jambi

4.

Pusat Riset Kesehatan untuk Krisis
dan Bencana

Universitas Indonesia

5.

Pusat Studi Bencana

Institut Pertanian Bogor

6.

Pusat Penelitian Mitigasi Bencana

Institut Teknologi Bandung

7.

Pusat Studi Bencana Alam

Universitas Gadjah Mada

8.

Pusat Studi Bencana

Universitas Negeri Sebelas Maret

9.

Pusat Studi Kebumian, Bencana dan
Perubahan Iklim

Institut Teknologi Sepuluh November

10. Pusat Studi Bencana

Universitas Udayana

Pusat-pusat studi itu mewadahi kegiatan-kegiatan penelitian (termasuk kaji tindak atau action
research) para pengajar dan peneliti perguruan tinggi yang bersangkutan. Karakteristik unit kerja itu cukup
beragam antara satu universitas dengan universitas lainnya, baik dari sisi usia, cakupan kegiatan, keluasan
jejaring, intensitas kegiatan, maupun kematangan kelembagaannya. Namun secara garis besar semua
upaya menghadapi fenomena kebencanaan tercakup oleh pusat-pusat studi itu.
Beberapa pusat studi itu dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial menyelenggarakan penelitian tentang
sisi tata kelola kelembagaan (governance) organisasi-organisasi publik yang mengemban amanat terkait
kebencanaan. Pusat-pusat studi lainnya mengembangkan metode-metode yang efektif untuk kampanye
peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Ada pula studi-studi yang diselenggarakan oleh
pusat-pusat itu yang berupaya mengembangkan metode pengukuran taraf ketahanan (resilience) wilayahwilayah terhadap ancaman bencana.
Di pusat-pusat studi di berbagai perguruan tinggi yang mempunyai sumber daya riset ilmuilmu alam dan teknologi (misalnya teknologi penginderaan jauh) banyak diselenggarakan riset untuk
mengukur keparahan akibat bencana dan faktor-faktor penyebabnya. Bertolak dari hasil-hasil riset itu
telah dikembangkan berbagai metodologi untuk mengantisipasi terjadinya bencana berikut pilihan-pilihan
mitigasinya. Sebagai contoh misalnya telah dikembangkan berbagai teknik untuk mendukung sistem
asuransi pertanian untuk menghadapi bencana kekeringan dan banjir.
Studi-studi untuk mendukung upaya pasca-bencana juga telah banyak dikembangkan. Studi dalam
ilmu-ilmu rekayasa bangunan telah menghasilkan berbagai teknologi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
wilayah terdampak bencana. Di pihak lain, riset dalam ilmu-ilmu pengembangan masyarakat dan budidaya
pertanian telah pula dikembangkan dan hasilnya dapat diterapkan untuk mempercepat upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Di samping hal-hal tersebut, perguruan tinggi punya potensi besar dalam mengedukasi masyarakat
tentang pentingnya statistik, khususnya yang terkait dengan kebencanaan, misalnya dalam pengembangan
perasuransian dan teknik-teknik perencanaan investasi. Pengembangan penerapan bidang kajian ini
dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
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Kesimpulan: Potensi Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Prakarsa SDBI14
Dengan contoh-contoh yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan
Tridharma yang diselenggarakan berbagai perguruan tinggi di Indonesia banyak yang terkait dengan upaya
menghadapi bencana, baik secara jangka panjang (berwawasan prediktif atau proaktif) maupun dalam
jangka pendek atau berkonteks kedaruratan (bersifat responsif). Kegiatan-kegiatan tersebut di satu sisi
membutuhkan data kebencanaan, namun di lain sisi berpotensi menghasilkan data kebencanaan. Lebih
lanjut, kegiatan-kegiatan tersebut dapat pula berkontribusi dalam berbagai dimensi pengembangan sistem
perstatistikan kebencanaan.
Prakarsa SDBI melibatkan kerja sama berbagai institusi publik tingkat tinggi, misalnya BNPB, BPS, BIG,
Bappenas, maupun K/L lainnya. Namun, tiap institusi itu bekerja menurut amanat perundang-undangannya
masing-masing. Kiranya sudah waktunya ada peninjauan atas keefektifan kerja sama tersebut khususnya
yang menyangkut peraturan perundang-undangan dan sistem-sistem kelembagaan yang menopangnya.
Dalam konteks itu, dengan mempertimbangkan potensi kontribusinya, peran perguruan tinggi patut untuk
lebih diartikulasikan dan secara lebih eksplisit dilibatkan dalam bangunan kelembagaan penopang SDBI.
Sesungguhnya persoalan koordinasi antarlembaga merupakan salah satu titik lemah tata kelola
urusan publik namun sekaligus adalah celah peluang yang dapat diharapkan untuk menghasilkan buah
sinergi. Semangat inilah yang sebenarnya secara eksplisit telah dibahas dalam buku “Satu Data Bencana
Indonesia”. Yang perlu dilakukan adalah mengartikulasikan dan mengawal prosesnya agar buah dari
semangat itu menjadi kenyataan.

14
Inti pesan dari kesimpulan ini juga disebut dalam dokumen 10 Kesimpulan Regional Symposium and 10th Meeting of UNESCAP
Technical Working Group on Disaster Statistics 27 Juli 2021 (halaman 3), dengan rumusan “Kunci untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan
potensial adalah memanfaatkan potensi universitas dan merekrut serta mendukung mereka menjadi pusat keunggulan untuk studi statistik
bencana.”
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If the statistics are
boring, you’ve got
the wrong numbers
Edward Tufte
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Foto oleh Kevin Wolf dari situs Unsplash
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10 KESIMPULAN
REGIONAL SYMPOSIUM AND 10TH MEETING
OF UNESCAP TECHNICAL WORKING GROUP
ON DISASTER STATISTICS
27 JULI 2021
Oleh Dr. Puji Pujiono, MSW15

“Regional
Symposium dan
10th Meeting
Technical Working
Group on Disaster
Statistics UNESCAP,
yang diadakan di
Jakarta pada 27
Juli 2021, dihadiri
oleh sekitar 1.300
peserta”

Pembicara, presentasi dan musyawarah selama Regional Symposium dan 10th
Meeting Technical Working Group on Disaster Statistics UNESCAP, yang diadakan
di Jakarta pada 27 Juli 2021, dihadiri oleh sekitar 1.300 peserta, menghasilkan 10
kesimpulan berikut ini:
Bencana terus menghambat pencapaian SDGs.
Indonesia dan negara berkembang lainnya menghadapi bencana sebagai
tantangan yang merampas kapasitas untuk mencapai SDGs. Beberapa kesenjangan
termasuk kebijakan, tidak adanya standar, serta kesenjangan teknis dan sumber daya
manusia menyebabkan fragmentasi data di mana data dari sumber yang berbeda
tidak saling berkomunikasi, formatnya tidak kompatibel dan tidak dapat dibandingkan
dari satu tempat ke tempat lain, dan dari waktu ke waktu. Situasi pandemi membuat
tantangan ini tampaknya semakin tidak dapat diatasi.
Statistik Bencana menjadi sebuah keniscayaan
Statistik bencana telah berkembang dari bidang minat menjadi kebutuhan
nyata. Kesenjangan antara data administratif dan statistik resmi menghalangi
pemahaman bencana sebagai faktor penentu pembangunan ketika pembicaraan
tentang bencana tidak terpisahkan dari wacana pembangunan pada umumnya.
Fragmentasi dan keterputusan data dalam konteks respon kemanusiaan menentukan
kesejahteraan, dan dalam konteks lain, kelangsungan hidup komunitas terdampak
krisis. Kita mempunyai kewajiban memantau, mengevaluasi, dan melaporkan secara
15
Chairperson, Working Group on Disaster and Environment Statistics. Anggota Forum Masyarakat Statistik
Indonesia.
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berkala, terhadap kerangka global termasuk
Kerangka Sendai dan SDG, keduanya memerlukan
pelaporan kuantitatif.
Ada gelombang besar menuju statistik bencana

menerbitkan Satu Data Bencana Indonesia, yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kebijakan
Satu Data Indonesia, dan dikaitkan dengan
prioritas nasional terkait penanggulangan risiko
bencana dan ketahanan pada umumnya.

Berkat upaya kolektif tujuh tahun yang
dipimpin oleh UN ESCAP, di kawasan ini sudah
ada Kerangka Statistik Terkait Bencana, dan
Kelompok Kerja Teknis; yang baru-baru ini
menerbitkan rencana kerja lima tahun untuk
mempertahankan perkembangan ini. Saat ini,
bahkan otoritas statistik tertinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa telah membentuk kelompok
pakar antar-lembaga, yang ditugaskan untuk
mengembangkan standar statistik yang disepakati
secara internasional tentang bencana. Dalam
kasus Indonesia, Forum Masyarakat Statistik
membentuk kelompok kerja statistik bencana
dan lingkungan, sedangkan Badan Pusat Statistik
membentuk satuan tugas multidisiplin internal
untuk mengembangkan infrastruktur data.
Dapat dikatakan bahwa statistik bencana telah
memasuki babak baru untuk menjadi disiplin
baru, ilmu baru, bidang studi dan praktik baru.
Tantangan dan peluangnya adalah bagaimana
platform tersebut dapat mengembangkan
kerangka kerja dan standar yang koheren
sedemikian rupa sehingga konsisten dengan
kerangka kerja yang sudah ada termasuk
kerangka kerja tentang perubahan iklim, hak
asasi manusia, migrasi, dan sebagainya

Beberapa tantangan memang mempunyai
kesamaan

Namun, ada tantangan di tingkat nasional dan
lokal

Berbagi pengalaman tingkat negara
menunjukkan bahwa setiap negara memiliki
tantangannya yang unik. Sejauh statistik terkait
bencana, mereka semua telah membentuk
sistem manajemen bencana dengan pengaturan
kelembagaan khusus, pengumpulan data dan
berbagai jenis database terkait bencana. Mereka
juga memiliki sistem statistik nasional yang
mencakup beberapa subset data yang berkaitan
dengan bencana. Beberapa sistem lebih
terdesentralisasi daripada yang lain dan dengan
demikian jenis hubungan kerja nasional-sub
nasional-lokal yang berbeda. Satu pesan umum
muncul adalah bahwa ada kebutuhan untuk
memiliki dorongan dan katalis untuk menyatukan
mereka ke dalam kerangka kerja dan sistem yang
koheren. Ini bisa dalam bentuk undang-undang,
peraturan nasional, surat edaran bersama
menteri, dll.

Statistik bencana berkaitan dengan
berbagai aspek sektor pembangunan dan
tataran pemerintahan. Satu Data Bencana
Indonesia berpotensi menjadi contoh yang baik
dari ekosistem data yang sedang berkembang.
Dengan memanfaatkan pengembangan regional
kerangka statistik bencana, para pelaku di
Indonesia melakukan upaya terkoordinasi
untuk menangkap, menggambarkan, dan
mengkodiﬁkasi data bencana melalui kerangka
statistik nasional yang multidisiplin, multisektoral,
dan multilevel berdasarkan kebijakan nasional,
dan standar yang baru, klasiﬁkasi, metadata dan
referensi induk. Setelah proses konsultasi antar
kementerian selama dua tahun, Badan Pusat
Statistik dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana bersama-sama mengadopsi dan

Proses bisnis statistik bencana yang bersifat
multisektoral melibatkan berbagai kementerian
dan departemen di tingkat nasional, sektoral dan
lokal, masing-masing diatur berdasarkan undangundang dan kebijakan yang berbeda-beda, dan
sering tidak saling terhubung. Praktik yang baik
di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan
nasional diperlukan untuk membawa pihakpihak dan pemangku kepentingan lainnya ke satu
kesamaan pandangan. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional Indonesia melakukan
studi
yang
mengungkapkan
bagaimana
pemerintah daerah tidak sepenuhnya mampu
menerapkan kerangka nasional, kebijakan, dan
peraturan teknis statistik bencana, sehingga
mengancam
memperburuk
keterputusan
nasional - lokal. Lalu, ada tantangan teknis
terkait konsistensi dan koherensi di antara para
pemangku kepentingan. Disinilah peran standar
yang diharapkan menjadi common denominator.
Hambatan kebijakan dan administratif yang
membandel
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Peluang untuk memanfaatkan kekayaan
pengetahuan
Statistik bencana membawa semangat di
antara para sarjana, akademisi, dan praktisi untuk
mendorong manajemen bencana dari yang bersifat
reaktif menjadi berwawasan ke depan, proaktif,
dan prediktif. Di bidang geograﬁ, misalnya, para ahli
ingin melihat keterkaitan lebih dekat data bencana
dengan data georeferensi dan penginderaan jauh
untuk membantu data bencana mencapai tingkat
mikro dan resolusi yang lebih tinggi untuk analisis
yang lebih baik. Hubungan yang lebih dekat antara
data bencana dan perencanaan tata ruang akan
membentuk platform yang tidak saja membawa
hubungan yang lebih dekat antara manajemen
risiko bencana dengan perencanaan pembangunan
lokal dan nasional tetapi juga dengan domain lain
termasuk perubahan iklim, pertanian, migrasi,
dll. Aspek pembiayaan terkait risiko bencana
semakin menjadi topik yang menarik. Ilmu aktuaria
memberikan ruang lingkup untuk mengembangkan
dan menyempurnakan pengumpulan dan transfer
risiko melalui asuransi sebagai alternatif dari
investasi dan subsidi publik konvensional. Kunci
untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan
potensial adalah memanfaatkan potensi universitas
dan merekrut serta mendukung mereka menjadi
pusat keunggulan untuk studi statistik bencana.
Dan untuk memulai pengembangan kapasitas
Kapasitas memainkan peran penting dalam
pengembangan statistik yang terkait dengan
bencana. Ada modus operandi yang berbeda dalam
meningkatkan kapasitas personel dari instansi
dan otoritas terkait serta pemangku kepentingan
menuju tingkat pemahaman, sikap dan keterampilan
teknis yang diinginkan sesuai dengan tujuan tatistik
bencana. Pandemi memberikan peluang untuk cara
baru belajar secara elektronik dan digital. Dalam
hal ini, Kursus E-Learning menjadi alternatif yang
menarik dan memang layak untuk pengembangan
sumber daya manusia. Keputusan Indonesia
untuk mengambil kursus E-learning dalam bahasa
nasional, menggabungkannya dengan webinar
topikal, dan memasukkan skema tersebut ke dalam
pendidikan tinggi formal berpeluang menjadi
praktik yang baik. Ini sejalan dengan seruan dan
undangan bagi negara lain untuk mengikuti dan
menerapkan skema serupa di lingkungan mereka
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sendiri. Ini adalah panggilan untuk inisiatif
statistik terkait bencana yang berbeda untuk rajin
mengeksplorasi cara belajar lain dalam bentuk
pembelajaran peer-to-peer, berbagi pengalaman,
magang dan pembelajaran kelas konvensional.
Disamping berbagai inovasi, ada pula issue baru
yang muncul
Ada banyak inovasi dalam pengembangan
statistik bencana. UN ESCAP menyusun Kerangka
Statistik Terkait Bencana; sedangkan UNECE
menyusun rekomendasi tentang Peran Statistik
Resmi dalam Mengukur Kejadian Berbahaya, dan
di tingkat nasional ada pula Satu Data Bencana
Indonesia. Di bidang teknis, Disaster Impact
Assessment (DIA) dalam konteks Post Disaster
Needs Assessment merupakan salah satu dari
banyak inovasi. Pengembangan akun satelit tentang
bencana merupakan contoh menarik lainnya dalam
membingkai akuntabilitas publik multi sektor
yang terkait dengan bencana. Ada juga beberapa
topik baru yang muncul termasuk Big Data dan
data tidak terstruktur yang membuka peluang
baru untuk menghubungkan risiko bencana
dengan banyak aspek kehidupan lainnya terutama
di dunia yang didorong oleh digital dan media
sosial. Bidang diskusi lain dalam wacana akademik
adalah interoperabilitas data dan kebutuhan untuk
memiliki standar. Selain itu, ada juga minat besar
untuk mengidentiﬁkasi jalan tengah yang dapat
diterima antara data mining dan keamanan data
serta perlindungan data pribadi.
Inilah saatnya untuk mengambil langkah maju
menuju tindakan
Statistik bencana telah mencapai beberapa
pengembangan tahap awal. Terlepas dari niat
dan kepentingan yang baik di banyak bidang, ada
kebutuhan akan dorongan dan katalis kebijakan
nasional untuk mendorong proses multidisiplin dan
multi sektoral. Praktik yang baik terus berkembang
di berbagai sektor. Namun demikian, pengalaman
masih perlu ditingkatkan menjadi praktik yang dan
menjadi pengetahuan dan hanya dengan demikian
mereka dapat dibagikan dan dipelajari. Ada juga
momentum di tingkat nasional, regional dan global.
Di antara disiplin dan bidang praktik yang mapan,
ada ilmu dan teknologi statistik terkait bencana
yang baru lahir yang perlu dimanfaatkan. Ada

kebutuhan untuk menyelaraskan gerakan-gerakan
ini yang bergerak dengan kecepatan yang berbedabeda menjadi sebuah konvergensi demi mencapai
dampak yang optimal sambil juga memperluas
cakupan untuk menjangkau lebih banyak negara dan
wilayah. Akhirnya, ketika komunitas internasional
tentang statistik bencana sedang mengembangkan
standar yang disepakati secara internasional,
ada keharusan untuk mengembangkan kerangka
statistik nasional dan, di negara-negara seperti
Indonesia, untuk menerjemahkan kerangka kerja
nasional semacam itu ke dalam pedoman teknis
yang menerapkan berbagai prinsip termasuk
gender, inklusivitas, dan keberlanjutan. Platform
seperti Forum Masyarakat Statistik Indonesia, UN
ESCAP TWG, dan IAEG global memainkan peran
penting dalam mendorong pembahasan statistik
terkait bencana, mempertahankan momentum
di tingkat masing-masing sambil memastikan
keselarasan dan koherensi antara satu sama lain.
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