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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-SAKERNAS-2012-Q3-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
- versi 1.0 raw data baru

Gambaran
ABSTRAK
SAKERNAS adalah survei yang didesain untuk mendapatkan gambaran umum dari ketenagakerjaan dan juga untuk
memahami apakah ada perubahan dari struktur tenaga kerja antar periode pencacahan. Sejak survei dimulai pada 1976,
telah melalui serangkaian perubahan meliputi cakupannya, frekuensi pencacahan, jumlah sampel rumah tangga yang
diikutkan, dan tipe informasi yang dikumpulkan. Survei ini adalah sumber terbesar dan paling dipercaya mengenai data
ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk setiap rumah tangga yang terpilih, informasi umum mengenai kondisi dari setiap
rumah tangga meliputi nama, hubungan dengan kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin, dan usia ditanyakan. Anggota
rumah tangga (ART) berusia 10 tahun atau lebih akan ditanyakan lebih lanjut tentang status perkawinan, pendidikan dan
status ketenagakerjaannya.
SAKERNAS ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang memenuhi tiga tujuan: 1. Ketenagakerjaan berdasar pendidikan,
jam kerja, klasifikasi industri dan status pekerjaan, 2. Tingkat pengangguran berdasar karakteristik yang berbeda dan
upayanya dalam pencarian pekerjaan, 3. Populasi usia kerja yang tidak dalam angkatan kerja (misalnya sedang sekolah,
mengurus rumah tangga dan lain-lain).
Data yang dikumpulkan pada SAKERNAS Agustus 2012, mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan 50.000 rumah
tangga, tersebar pada 5.000 sensus blok dari semua provinsi, baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Data rumah tangga
utama diambil dari hasil pencacahan kuesioner kor SAK12-AK.
JENIS DATA
Sampel Probabilitas
UNIT ANALISIS
Anggota rumahtangga (individu)

Ruang Lingkup
CATATAN
* ) Klasifikasi Industri diterapkan dalam Sakernas Februari 2012 adalah Indonesia Klasifikasi Industri Standar ( KBLI ) 2009
bukan Indonesia Klasifikasi Industri Standar ( KBLI ) 2005 atau Standar Industri Klasifikasi Indonesia ( KLUI , Klasifikasi
Lapangan Usaha Indonesia ) pada tahun 1990 . Ketika ada sebuah variabel dengan klasifikasi industri yang lebih tua dalam
dataset maka berarti data telah dikonversi ke versi lama dari klasifikasi untuk tujuan perbandingan dengan data tahun
sebelumnya . Klasifikasi industri digunakan dalam Sakernas berubah dari waktu ke waktu , dari KLUI 1977 , 1983 dan 1990
yang disusun berdasarkan Klasifikasi Internasional Standar Industri Semua Kegiatan Ekonomi ( ISIC ) revisi 2 , diterbitkan
pada tahun 1968 . KBLI 1997 dan 2000 disusun dari revisi ISIC 3 , diterbitkan pada tahun 1990 . Sementara KBLI 2005
merupakan revisi dari KBLI 2000 karena beberapa kegiatan ekonomi yang belum dicakup dan adanya kurang cocok di
mengklasifikasikan beberapa kegiatan ekonomi . Kemudian KBLI 2009 dikompilasi dari ISIC revisi 4 (2008 ) .
** ) Klasifikasi Pekerjaan diterapkan dalam Sakernas Februari 2012 didasarkan pada Indonesian Pekerjaan Klasifikasi Baku (
KBJI ) 2002 yang mengacu pada ISCO 88 dan klasifikasi pekerjaan disajikan secara lebih rinci . Ketika ada sebuah variabel
dengan klasifikasi pekerjaan lebih tua di dataset maka berarti data telah dikonversi ke versi lama dari klasifikasi untuk
tujuan perbandingan dengan data tahun sebelumnya . Klasifikasi pekerjaan dalam Sakernas juga berkembang dari waktu ke
waktu , KJI 1982 yang mengacu pada ISCO 1968 diperbarui untuk KBJI ( Klasifikasi Baku Pekerjaan Indonesia ) tahun 2002
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yang mengacu pada ISCO 1988 . BPS juga pernah dibuat KBJI 2000 dan diterapkan ke SAKERNAS 2000 yang mengacu pada
ASCO ( Klasifikasi Baku Australia Pekerjaan ) 1997.
TOPICS
Topik

Kosakata

Education

World Bank

Labor Markets

World Bank

URI

KEYWORDS
Tenaga Kerja, Sektor Pekerjaan, Sektor Usaha / Bisnis, PHK, Pengangguran, Pencapaian Pendidikan, Perkotaan / Pedesaan,
Jenis Kelamin, Gaji / Upah / Pendapatan, Status Pekerjaan, Pekerjaan Utama, Bekerja, Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan
Usaha / Bisnis, Lapangan Usaha, Transportasi Kerja

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Seluruh Wilayah Indonesia
GEOGRAPHIC UNIT
Penyajian sampai dengan Provinsi
POPULASI
Survei ini meliputi semua de jure anggota rumah tangga (warga biasa), berusia 10 tahun penduduk dalam rumah tangga.
Namun, rumah tangga Korps Diplomatik, rumah tangga yang berada di wilayah pencacahan spesifik dan rumah tangga
khusus di wilcah biasa tidak dipilih sebagai sampel.

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik

PROSEDUR LAINNYA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik

Role

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama Singkatan Afiliasi
Yuniar Nr

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Role
membuat metadata pada bagian document dan study
description (v1.0)

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2013-11-27
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.1 (2013-11-27) metadata baru
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IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-SAKERNAS-2012-Q3-M1-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Sakernas Februari 2012 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah
tangga,tersebar pada 5.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. 5.000 blok sensus
ini adalah sampel Sakernas triwulanan ke-1. Alokasi sampel sebanyak 5.000 blok sensus (50.000 rumah tangga) untuk
Sakernas Februari, Mei dan November. 20.000 blok sensus (200.000 rumah tangga) untuk Sakernas Agustus. Penambahan
sampel tambahan khusus di Agustus sebesar 15.000 blok sensus dimaksudkan untuk memperoleh estimasi data hingga
tingkat kabupaten/kota. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal baik blok sensus khusus dan rumah
tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.
Metode pengambilan sampel* untuk SAKERNAS 2012 adalah metode pengambilan sampel klaster dua tahap dengan blok
sensus sebagai unit pengambilan sampel utama (PSU) dan rumah tangga sebagai unit utama pengambilan sampel. Blok
sensus (PSU) dipilih dengan probabilitas sebanding dengan ukuran. Sejumlah rumah tangga diambil secara acak dari blok
sensus yang dipilih. Di dalam dokumentasi lengkapnya dijelaskan tentang bagaimana ukuran sampel ditetapkan pada
tingkat domain, atau langkah-langkah stratifikasi yang dilaksanakan dan juga alokasi ukuran sampel di seluruh strata. Untuk
SAKERNAS 2012 tahunan menggunakan kerangka sampel** Sensus Penduduk 2010 (SP2010).
*)Metode pengambilan sampel SAKERNAS agak berbeda di beberapa masa. Sebagai contoh, pada tahun 1986-1989 metode
pengambilan sampel adalah dengan metode rotasi, di mana sebagian dari rumah tangga terpilih pada satu periode terpilih
kembali pada periode berikutnya. Hal ini terjadi pada SAKERNAS triwulanan, yang memang dilaksanakan pada periode
tersebut. Pada periode-periode lainnya sering digunakan metode sampling dua sampai tiga tahap (multi tahap) untuk
SAKERNAS tahunan, di mana pada tahap pertama dipilih blok sensus, tahap kedua sub blok sensus (bila ada sub blok sensus)
dan tahap ketiga rumah tangga. Atau kombinasi sampling multi tahap dan metode rotasi (contoh: SAKERNAS 2006).
**)Umumnya kerangka sampel SAKERNAS tahunan diambil dari hasil pencacahan sensus penduduk yang dilaksanakan
sebelum SAKERNAS. Sebagai contoh, SAKERNAS tahunan 2003 digunakan kerangka sampel yang berasal dari hasil listing
pencacahan rumah tangga Sensus Penduduk tahun 2000. Atau bisa juga mengambil dari kegiatan sensus rumah tangga
lainnya, seperti Sensus Ekonomi (dengan penyesuaian daftar sampel), contoh: SAKERNAS 2007 mengacu hasil SE 2006
untuk pembentukan kerangka sampel blok sensus. Sedangkan untuk SAKERNAS triwulanan kerangka sampelnya adalah dari
daftar rumah tangga yang diperoleh dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor yang dilaksanakan
sebelum SAKERNAS dilakukan. Sebagai contoh, untuk kegiatan SAKERNAS triwulanan 2002/2003, kerangka sampel yang
digunakan berasal dari rumah tangga dari kecamatan terpilih SUSENAS 2002.

Pembobotan
Variabel penimbang terdapat dalam set data untuk membandingkan unit terkecil sampel SAKERNAS dengan jumlah populasi
sebenarnya.
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Kuesioner
No content available
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
2012

Akhir
2012

Cycle
Pelaksanaan Lapangan

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

Staf BPS kab/kota
Ksk
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Pengolahan Data
Pemeriksaan Data
Tahapan dari pemrosesan data adalah sebagai berikut:
- Batching
- Proses Editing
- Koding
- Entri Data
- Validasi
- Tabulasi
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Penilaian Kualitas Data
Perkiraan Kesalahan Pengambilan Sampel
Sampling error hasil Sakernas disajikan pada bagian akhir publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia maupun Keadaan
Pekerja di Indonesia.
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Deskripsi File
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Daftar Variabel
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sak_2012_08_10PLUS

Isi

Daftar SAK12-AK digunakan untuk mencacah semua anggota rumah tangga dalam rumah tangga
terpilih. Anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas akan ditanyakan mengenai pendidikan
dan beberapa keterangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Daftar SAK12-AK terdiri dari
lima blok yaitu: Blok I : Pengenalan Tempat Blok II : Ringkasan Blok III : Keterangan Petugas Blok IV :
Keterangan Anggota Rumah Tangga Blok V : Keterangan Anggota Rumah Tangga yang Berumur 10
Tahun ke Atas

Kasus

584177

Variabel

78

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil

Badan Pusat Statistik (BPS)

Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V157 FLAG1

flag1

discrete

character

V158 TAHUN

<none>

discrete

numeric

V159 BLOKI

Blok I: Pengenalan Tempat

discrete

character

V160 B1P01

Propinsi

discrete

numeric

V161 NPROP

NPROP

discrete

character

V162 B1P02

Kabupaten/Kota

discrete

numeric

V163 B1P05

Daerah tempat tinggal

discrete

numeric

V164 BLOKII

Blok II: Ringkasan

discrete

character

V165 BLOKIII

Blok III: Keterangan Petugas

discrete

character

V166 BLOKIV

Blok IV: Keterangan Anggota Rumah
Tangga

discrete

character

V167 HUB

Hubungan dengan Kepala Rumah
Tangga (KRT)

discrete

numeric

Hubungan dengan kepala rumah tangga

V168 JK

Jenis kelamin

discrete

numeric

Jenis kelamin

V169 UMUR

Umur

discrete

numeric

Usia

V170 STATK

Status perkawinan

discrete

numeric

Status perkawinan

V171 SEK

Paritisipasi sekolah

discrete

numeric

Paritisipasi sekolah

V172 BLOKVA

Blok V.A: Pendidikan

discrete

character

V173 B5P1A

Pencapaian pendidikan

discrete

numeric

Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA)?

V174 B5P1B

Jurusan pendidikan/bidang studi

discrete

numeric

Jurusan pendidikan/bidang studi:

V175 B5P1C

Pelatihan kerja dan memperoleh
sertifikat

discrete

numeric

Apakah (NAMA) pernah mendapatkan pelatihan
kerja dan memperoleh sertifikat ?

V176 B5P1D1

Pelatihan/kursus urutan ke-1

discrete

numeric

Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang
utama berdasarkan urutan: pertama?

V177 B5P1D2

Pelatihan/kursus urutan ke-2

discrete

numeric

Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang
utama berdasarkan urutan: kedua?

V178 BLOKVB

Blok V.B: Kegiatan Seminggu yang
Lalu

discrete

character

Propinsi

Kategori desa/kelurahan
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V179 B5P2A1

Bekerja selama seminggu yang lalu

discrete

numeric

Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA)
bekerja ?

V180 B5P2A2

Sekolah selama seminggu yang lalu

discrete

numeric

Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA)
sekolah ?

V181 B5P2A3

Mengurus rumah tangga selama
seminggu yang lalu

discrete

numeric

Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA)
mengurus rumah tangga?

V182 B5P2A4

lainnya, selain kegiatan pribadi

discrete

numeric

Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA)
melakukan kegiatan lainnya, selain ’kegiatan
pribadi’ ?

V183 B5P2B

Kegiatan yang menggunakan waktu
terbanyak selama seminggu yang
lalu?

discrete

numeric

Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan “Ya” di atas,
kegiatan apakah yang menggunakan waktu
terbanyak selama seminggu yang lalu?

V184 B5P3

Sementara tidak bekerja

discrete

numeric

Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi
sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu?

V185 B5P4

Sedang mencari pekerjaan

discrete

numeric

Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan?

V186 B5P5

Sedang mempersiapkan usaha baru

discrete

numeric

Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan usaha baru?

V187 B5P6

Alasan utama tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru?

discrete

numeric

Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?

V188 B5P7

Jika ada penawaran pekerjaan,
apakah masih mau menerima?

discrete

numeric

Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA)
masih mau menerima?

V189 BLOKVC

Berapa jumlah hari kerja seluruh
pekerjaan selama seminggu yang
lalu?

discrete

character

V190 B5P8A

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh
pekerjaan setiap hari selama
seminggu yang lalu?

discrete

numeric

Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama
seminggu yang lalu? ...... hari

V191 B5P8B

Blok V.C: Pekerjaan Utama

discrete

numeric

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan
setiap hari selama seminggu yang lalu? ...jam

V192 B5P11

Berapakah jumlah jam kerja pada
pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu?

discrete

numeric

Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

V193 B5P12

Status/kedudukan dalam pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

discrete

numeric

Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

V194 B5P13A

Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih
yang diterima selama sebulan yang
lalu

discrete

numeric

Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang
diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang?
Uang: Rp .................................................................

V195 B5P13B

Barang-Upah/gaji/pendapatan bersih
yang diterima selama sebulan yang
lalu

discrete

numeric

V196 B5P14THN

Jumlah tahun lama bekerja di
pekerjaan utama sekarang

discrete

numeric

Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang
diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang?
Barang: Rp
.................................................................
Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan
utama sekarang? ........ TAHUN

V197 B5P14BLM

Jumlah bulan lama bekerja di
pekerjaan utama sekarang

discrete

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan
utama sekarang? ........ BULAN

V198 B5P15AP

Lokasi tempat kerja selama
seminggu yang lalu (Propinsi)

discrete

numeric

Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama
seminggu yang lalu? Propinsi : ………………

V199 B5P15AK

Lokasi tempat kerja selama
seminggu yang lalu(Kabupaten/Kota)

discrete

numeric

Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama
seminggu yang lalu? Kabupaten/Kota*: ………………

V200 B5P15B

Frekuensi pulang pergi ke tempat
kerja

discrete

numeric

Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal,
apakah (NAMA) pergi dan pulang ke/dari tempat
kerja setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan?
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V201 B5P15C

Jarak tempuh dari rumah ke tempat
kerja

discrete

numeric

Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja?

V202 B5P15D

Lama perjalanan dari rumah ke
tempat kerja

discrete

numeric

Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja?

V203 B5P15E

Jenis transportasi yang biasanya
digunakan untuk pergi dan pulang
ke/dari tempat kerja

discrete

numeric

Apakah jenis transportasi yang biasanya digunakan
(NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja?

V204 B5P16A

Pertama kali mulai bekerja/berusaha

discrete

numeric

Kapankah (NAMA) pertama kali mulai
bekerja/berusaha?

V205 B5P16B

Jumlah bulan lama mencari
pekerjaan/ mempersiapkan usaha

discrete

numeric

Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha? LAMANYA: .............. BULAN

V206 BLOKVD

Blok V.D : Pekerjaan Tambahan

discrete

character

V207 B5P17

Selama seminggu yang lalu
mempunyai pekerjaan tambahan

discrete

numeric

Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu
mempunyai pekerjaan tambahan?

V208 B5P18

Lapangan usaha/pekerjaan
tambahan utama

discrete

numeric

Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama
(NAMA) ?

V209 BLOKVE

Blok V.E: Kegiatan mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

discrete

character

V210 B5P19

Alasan utama mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

discrete

numeric

Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha baru?

V211 B5P20_1

Mendaftar pada bursa kesempatan
kerja

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mendaftar pada bursa kesempatan kerja

V212 B5P20_2

Menghubungi perusahaan/kantor

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Menghubungi perusahaan/kantor

V213 B5P20_3

Melamar dengan memanfaatkan
iklan

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Melamar dengan memanfaatkan iklan

V214 B5P20_4

Menghubungi keluarga/kenalan

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Menghubungi keluarga/kenalan

V215 B5P20_5

Mengumpulkan modal/perlengkapan

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mengumpulkan modal/perlengkapan

V216 B5P20_6

Mencari lokasi/tempat usaha

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mencari lokasi/tempat usaha

V217 B5P20_7

Mengurus surat perizinan usaha

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mengurus surat perizinan usaha

V218 B5P20_8

Lainnya

discrete

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Lainnya (tulis lengkap)

V219 B5P21A

Lamanya (tahun) mencari pekerjaan
atau mempersiapkan usaha baru

discrete

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha baru? ...... .. TAHUN

V220 B5P21B

Lamanya (bulan) mencari pekerjaan
atau mempersiapkan usaha baru

discrete

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha baru? ...... .. BULAN

V221 B5P22

Pekerjaan yang dicari/usaha yang
sedang dipersiapkan (full time/part
time)

discrete

numeric

Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang
dipersiapkan:

V222 BLOKVF

Blok V.F: Pengalaman Kerja

discrete

character
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V223 B5P23

Pernah mempunyai pekerjaan/usaha
sebelumnya

discrete

numeric

Apakah (NAMA) pernah mempunyai
pekerjaan/usaha sebelumnya ?

V224 B5P24

Berhenti bekerja/pindah pekerjaan
selama setahun terakhir

discrete

numeric

Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan
selama setahun terakhir?

V225 B5P25

Alasan utama berhenti
bekerja/pindah pekerjaan selama
setahun terakhir

discrete

numeric

Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah
pekerjaan selama setahun terakhir:

V226 B5P26

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir

discrete

numeric

Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir ?

V227 B5P27

Status/kedudukan sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir

discrete

numeric

Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir?

V228 FLAG2

flag2

discrete

character

V229 WEIGHT

Jenis pekerjaan: KBJI 2000

discrete

numeric

V230 KJI

Industri/Lapangan usaha: KLUI 1990

discrete

numeric

V231 KLUI9

Industri/Lapangan usaha: KBLI 2009

discrete

numeric

V232 KBLI21

<none>

discrete

numeric

V233 KBLI63

<none>

discrete

numeric

V234 KBLI88

KBLI88

discrete

numeric

Apakah Jenis pekerjaan utama (NAMA) selama
seminggu yang lalu?
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sak_2012_08_15PLUS

Isi

Daftar SAK12-AK digunakan untuk mencacah semua anggota rumah tangga dalam rumah tangga
terpilih. Anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas akan ditanyakan mengenai pendidikan
dan beberapa keterangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Daftar SAK12-AK terdiri dari
lima blok yaitu: Blok I : Pengenalan Tempat Blok II : Ringkasan Blok III : Keterangan Petugas Blok IV :
Keterangan Anggota Rumah Tangga Blok V : Keterangan Anggota Rumah Tangga yang Berumur 10
Tahun ke Atas

Kasus

584177

Variabel

78

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil

Badan Pusat Statistik (BPS)

Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V1

FLAG1

flag1

discrete

character

V2

TAHUN

<none>

contin

numeric

V3

BLOKI

Blok I: Pengenalan Tempat

discrete

character

V4

B1P01

Propinsi

contin

numeric

V5

NPROP

NPROP

discrete

character

V6

B1P02

Kabupaten/Kota

contin

numeric

V7

B1P05

Daerah tempat tinggal

contin

numeric

V8

BLOKII

Blok II: Ringkasan

discrete

character

V9

BLOKIII

Blok III: Keterangan Petugas

discrete

character

V10 BLOKIV

Blok IV: Keterangan Anggota Rumah
Tangga

discrete

character

V11 HUB

Hubungan dengan Kepala Rumah
Tangga (KRT)

contin

numeric

Hubungan dengan kepala rumah tangga

V12 JK

Jenis kelamin

contin

numeric

Jenis kelamin

V13 UMUR

Umur

contin

numeric

Usia

V14 STATK

Status perkawinan

contin

numeric

Status perkawinan

V15 SEK

Paritisipasi sekolah

contin

numeric

Paritisipasi sekolah

V16 BLOKVA

Blok V.A: Pendidikan

discrete

character

V17 B5P1A

Pencapaian pendidikan

contin

numeric

Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA)?

V18 B5P1B

Jurusan pendidikan/bidang studi

contin

numeric

Jurusan pendidikan/bidang studi:

V19 B5P1C

Pelatihan kerja dan memperoleh
sertifikat

contin

numeric

Apakah (NAMA) pernah mendapatkan pelatihan
kerja dan memperoleh sertifikat ?

V20 B5P1D1

Pelatihan/kursus urutan ke-1

contin

numeric

Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang
utama berdasarkan urutan: pertama?

V21 B5P1D2

Pelatihan/kursus urutan ke-2

contin

numeric

Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang
utama berdasarkan urutan: kedua?

V22 BLOKVB

Blok V.B: Kegiatan Seminggu yang
Lalu

discrete

character

Propinsi

Kategori desa/kelurahan
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V23 B5P2A1

Bekerja selama seminggu yang lalu

contin

numeric

V24 B5P2A2

Sekolah selama seminggu yang lalu

contin

numeric

Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) bekerja
?
Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) sekolah
?

V25 B5P2A3

Mengurus rumah tangga selama
seminggu yang lalu

contin

numeric

Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA)
mengurus rumah tangga?

V26 B5P2A4

lainnya, selain kegiatan pribadi

contin

numeric

Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA)
melakukan kegiatan lainnya, selain ’kegiatan
pribadi’ ?

V27 B5P2B

Kegiatan yang menggunakan waktu
terbanyak selama seminggu yang
lalu?

contin

numeric

Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan “Ya” di atas,
kegiatan apakah yang menggunakan waktu
terbanyak selama seminggu yang lalu?

V28 B5P3

Sementara tidak bekerja

contin

numeric

Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi
sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu?

V29 B5P4

Sedang mencari pekerjaan

contin

numeric

Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan?

V30 B5P5

Sedang mempersiapkan usaha baru

contin

numeric

Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan usaha baru?

V31 B5P6

Alasan utama tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru?

contin

numeric

Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?

V32 B5P7

Jika ada penawaran pekerjaan,
apakah masih mau menerima?

contin

numeric

Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA)
masih mau menerima?

V33 BLOKVC

Berapa jumlah hari kerja seluruh
pekerjaan selama seminggu yang lalu?

discrete

character

V34 B5P8A

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh
pekerjaan setiap hari selama
seminggu yang lalu?

contin

numeric

Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama
seminggu yang lalu? ...... hari

V35 B5P8B

Blok V.C: Pekerjaan Utama

contin

numeric

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan
setiap hari selama seminggu yang lalu? ...jam

V36 B5P11

Berapakah jumlah jam kerja pada
pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu?

contin

numeric

Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

V37 B5P12

Status/kedudukan dalam pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

contin

numeric

Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu?

V38 B5P13A

Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih
yang diterima selama sebulan yang
lalu

contin

numeric

Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang
diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang?
Uang: Rp .................................................................

V39 B5P13B

Barang-Upah/gaji/pendapatan bersih
yang diterima selama sebulan yang
lalu

contin

numeric

Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang
diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang?
Barang: Rp .................................................................

V40 B5P14THN

Jumlah tahun lama bekerja di
pekerjaan utama sekarang

contin

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan
utama sekarang? ........ TAHUN

V41 B5P14BLM

Jumlah bulan lama bekerja di
pekerjaan utama sekarang

contin

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan
utama sekarang? ........ BULAN

V42 B5P15AP

Lokasi tempat kerja selama seminggu
yang lalu (Propinsi)

contin

numeric

Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama
seminggu yang lalu? Propinsi : ………………

V43 B5P15AK

Lokasi tempat kerja selama seminggu
yang lalu(Kabupaten/Kota)

contin

numeric

Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama
seminggu yang lalu? Kabupaten/Kota*: ………………

V44 B5P15B

Frekuensi pulang pergi ke tempat
kerja

contin

numeric

Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal,
apakah (NAMA) pergi dan pulang ke/dari tempat
kerja setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan?

V45 B5P15C

Jarak tempuh dari rumah ke tempat
kerja

contin

numeric

Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja?
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V46 B5P15D

Lama perjalanan dari rumah ke
tempat kerja

contin

numeric

Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja?

V47 B5P15E

Jenis transportasi yang biasanya
digunakan untuk pergi dan pulang
ke/dari tempat kerja

contin

numeric

Apakah jenis transportasi yang biasanya digunakan
(NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja?

V48 B5P16A

Pertama kali mulai bekerja/berusaha

contin

numeric

Kapankah (NAMA) pertama kali mulai
bekerja/berusaha?

V49 B5P16B

Jumlah bulan lama mencari
pekerjaan/ mempersiapkan usaha

contin

numeric

Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha? LAMANYA: .............. BULAN

V50 BLOKVD

Blok V.D : Pekerjaan Tambahan

discrete

character

V51 B5P17

Selama seminggu yang lalu
mempunyai pekerjaan tambahan

contin

numeric

Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu
mempunyai pekerjaan tambahan?

V52 B5P18

Lapangan usaha/pekerjaan tambahan
utama

contin

numeric

Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama
(NAMA) ?

V53 BLOKVE

Blok V.E: Kegiatan mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

discrete

character

V54 B5P19

Alasan utama mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

contin

numeric

Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha baru?

V55 B5P20_1

Mendaftar pada bursa kesempatan
kerja

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mendaftar pada bursa kesempatan kerja

V56 B5P20_2

Menghubungi perusahaan/kantor

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Menghubungi perusahaan/kantor

V57 B5P20_3

Melamar dengan memanfaatkan iklan

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Melamar dengan memanfaatkan iklan

V58 B5P20_4

Menghubungi keluarga/kenalan

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Menghubungi keluarga/kenalan

V59 B5P20_5

Mengumpulkan modal/perlengkapan

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mengumpulkan modal/perlengkapan

V60 B5P20_6

Mencari lokasi/tempat usaha

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mencari lokasi/tempat usaha

V61 B5P20_7

Mengurus surat perizinan usaha

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Mengurus surat perizinan usaha

V62 B5P20_8

Lainnya

contin

numeric

Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA)
ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha
baru? Lainnya (tulis lengkap)

V63 B5P21A

Lamanya (tahun) mencari pekerjaan
atau mempersiapkan usaha baru

contin

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha baru? ...... .. TAHUN

V64 B5P21B

Lamanya (bulan) mencari pekerjaan
atau mempersiapkan usaha baru

contin

numeric

Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha baru? ...... .. BULAN

V65 B5P22

Pekerjaan yang dicari/usaha yang
sedang dipersiapkan (full time/part
time)

contin

numeric

Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang
dipersiapkan:

V66 BLOKVF

Blok V.F: Pengalaman Kerja

discrete

character

V67 B5P23

Pernah mempunyai pekerjaan/usaha
sebelumnya

contin

numeric

Apakah (NAMA) pernah mempunyai pekerjaan/usaha
sebelumnya ?
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V68 B5P24

Berhenti bekerja/pindah pekerjaan
selama setahun terakhir

contin

numeric

Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan
selama setahun terakhir?

V69 B5P25

Alasan utama berhenti
bekerja/pindah pekerjaan selama
setahun terakhir

contin

numeric

Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah
pekerjaan selama setahun terakhir:

V70 B5P26

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir

contin

numeric

Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir ?

V71 B5P27

Status/kedudukan sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir

contin

numeric

Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir?

V72 FLAG2

flag2

discrete

character

V73 WEIGHT

Penimbang Individu

contin

numeric

V74 KJI

Jenis pekerjaan: KBJI 2000

contin

numeric

V75 KLUI9

Industri/Lapangan usaha: KLUI 1990

contin

numeric

V76 KBLI21

Industri/Lapangan usaha: KBLI 2009

contin

numeric

V77 KBLI63

<none>

contin

numeric

V78 KBLI88

<none>

contin

numeric

Apakah Jenis pekerjaan utama (NAMA) selama
seminggu yang lalu?
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flag1 (FLAG1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5

<none> (TAHUN)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 201208-201208

Blok I: Pengenalan Tempat (BLOKI)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Instruksi pewawancara
Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok identitas rumah tangga pada rumah tangga terpilih, agar tidak terjadi
kesalahan dalam pencacahan.

Propinsi (B1P01)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-13
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

NPROP (NPROP)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 17
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Kabupaten/Kota (B1P02)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1101-1304

Daerah tempat tinggal (B1P05)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Kategori desa/kelurahan

Blok II: Ringkasan (BLOKII)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Instruksi pewawancara
Blok ini memberikan ringkasan dari jumlah anggota rumah tangga dan juga jumlah anggota rumah tangga yang berumur
10 tahun ke atas.

Blok III: Keterangan Petugas (BLOKIII)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Tujuan pengisian blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab
melakukan pencacahan dan pemeriksaan daftar, keterangan waktu pelaksanaan pencacahan dan pemeriksaan Daftar
SAK11.AK serta No HP petugas yang masih aktif digunakan untuk memudahkan komunikasi.

Blok IV: Keterangan Anggota Rumah Tangga (BLOKIV)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
22
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Blok IV: Keterangan Anggota Rumah Tangga (BLOKIV)
File: sak_2012_08_10PLUS
Instruksi pewawancara
Tujuan dari blok ini adalah untuk mencatat semua anggota rumah tangga dalam rumah tangga terpilih agar tidak ada yang
terlewat cacah atau tercatat ganda. Di samping itu dari blok ini dapat diketahui banyaknya anggota rumah tangga yang
berumur 10 tahun ke atas yang akan diwawancarai lebih lanjut.

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) (HUB)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-9
Deskripsi
a) Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan
sehari-hari dalam rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.
b) Istri/suami adalah istri/suami dari kepala rumah tangga.
c) Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi) dari KRT. d) Menantu adalah suami/istri dari anak
kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi).
e) Cucu adalah anak dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi).
f) Orang tua/mertua adalah bapak/ibu dari kepala rumah tangga atau bapak/ibu dari istri/suami kepala rumah tangga.
g) Famili lain adalah orang-orang yang ada hubungan famili/keluarga dengan kepala rumah tangga atau dengan istri/suami
kepala rumah tangga misalnya adik, kakak, kemenakan, bibi, paman, ipar, kakek dan nenek.
h) Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga tersebut
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau barang.
i) Lainnya adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau istri/suami kepala rumah tangga,
seperti orang yang mondok dengan makan (indekos).
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Hubungan dengan kepala rumah tangga
Instruksi pewawancara
Tanyakan hubungan ART (anggota rumah tangga) dengan KRT (kepala rumah tangga) dan isikan kode yang sesuai pada
kolom (3). Kode hubungan dengan KRT tertera dibawah kotak Blok IV.
o Mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga dicatat
sebagai lainnya (kode 9), sementara mantan menantu yang ada hubungan famili dicatat sebagaimana status hubungan
dengan kepala rumah tangga sebelum menikah.
o Famili yang bekerja sebagai pembantu (diberi upah gaji) dianggap sebagai pembantu rumah tangga (kode 8).
o Sopir dan tukang kebun yang menjadi anggota rumah tangga majikan (makan dan menginap di rumah majikan); maka
sopir dicatat sebagai lainnya, sedangkan tukang kebun dicatat sebagai pembantu.

Jenis kelamin (JK)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Jenis kelamin
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Jenis kelamin (JK)
File: sak_2012_08_10PLUS
Instruksi pewawancara
Tanyakan jenis kelamin setiap anggota rumah tangga yang dicatat pada kolom (2), kemudian isikan Kode 1 untuk laki-laki
dan kode 2 untuk perempuan. Jangan menduga
jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya.

Umur (UMUR)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 10-98
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Usia
Instruksi pewawancara
Tanyakan umur responden dan tuliskan jawabannya pada kotak yang tersedia. Umur dihitung dalam tahun dengan
pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir sebelum pencacahan. Apabila responden sudah
menyebutkan umurnya, tanyakan kembali apakah sudah berulang tahun sebelum saat pencacahan.
Perhitungan umur didasarkan pada kalender masehi.

Status perkawinan (STATK)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a) Belum kawin: cukup jelas
b) Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun
terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara) tetapi juga mereka yang
oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.
c) Cerai hidup adalah status dari mereka yang telah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi.
Termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang
hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain
karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi
pernah hamil dianggap cerai hidup.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Status perkawinan
Instruksi pewawancara
Tanyakan status perkawinan responden dan isikan kodenya pada kotak yang tersedia. Kode untuk status perkawinan dapat
dilihat di bawah kotak Blok IV.

Paritisipasi sekolah (SEK)
File: sak_2012_08_10PLUS
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Paritisipasi sekolah (SEK)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a) Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti
pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum
tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
b) Masih bersekolah di jenjang pendidikan formal adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan formal, yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri
lain maupun Instansi Swasta. Penjelasan: Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
c) Masih bersekolah di jenjang pendidikan non formal adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan non
formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain
maupun Instansi Swasta.
d) Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal
maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Paritisipasi sekolah
Instruksi pewawancara
Isikan kode yang sesuai dengan jawaban responden ke dalam kotak yang tersedia. Kode untuk partisipasi sekolah dapat
dilihat di bawah kotak Blok IV.

Blok V.A: Pendidikan (BLOKVA)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Tujuan dari blok ini adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan
yang dilakukan selama seminggu yang lalu, jumlah jam kerja, lapangan pekerjaan utama, jenis pekerjaan/jabatan dari
pekerjaan utama, status pekerjaan utama, upah/gaji/pendapatan, mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha baru,
serta keterangan pengalaman kerja.

Pencapaian pendidikan (B5P1A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-14
Deskripsi
Pencapaian pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan oleh seseorang, dibuktikan dengan gelar
atau surat tamat/sertifikat yang diterima.
Ijasah/STTB adalah bukti tanda tamat sekolah yang telah menyelesaikan pelajaran dan ditandai dengan lulus ujian akhir
pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda
tamat belajar/ ijasah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila ia ujian akhir dan lulus
maka dianggap tamat sekolah.
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Pencapaian pendidikan (B5P1A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA)?
Pertanyaan lanjutan
Bila R1.a.1 hingga R1a.7=1, lanjutkan ke R1.c

Jurusan pendidikan/bidang studi (B5P1B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-50
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Jurusan pendidikan/bidang studi:

Pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat (B5P1C)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda
lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat
kerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) pernah mendapatkan pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R1.c=2, lanjutkan ke SUB BLOK V.B

Pelatihan/kursus urutan ke-1 (B5P1D1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-99
Deskripsi
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Pelatihan/kursus urutan ke-1 (B5P1D1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.
Populasi
Hanya bagi ART yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dan mendapatkan sertifikat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang utama berdasarkan urutan:
pertama?
Instruksi pewawancara
Tuliskan 2 (dua) jenis pelatihan kerja yang bersertifikat yang dimiliki oleh responden yang paling utama atau paling
menunjang baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari menurut responden. Kode untuk jenis pelatihan kerja diisi
oleh pengawas.

Pelatihan/kursus urutan ke-2 (B5P1D2)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-99
Deskripsi
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.
Populasi
Hanya bagi ART yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dan mendapatkan sertifikat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang utama berdasarkan urutan:
kedua?
Instruksi pewawancara
Tuliskan 2 (dua) jenis pelatihan kerja yang bersertifikat yang dimiliki oleh responden yang paling utama atau paling
menunjang baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari menurut responden. Kode untuk jenis pelatihan kerja diisi
oleh pengawas.

Blok V.B: Kegiatan Seminggu yang Lalu (BLOKVB)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- Kegiatan mencakup kegiatan bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (kursus, olahraga, rekreasi dan
kegiatan sosial).

Bekerja selama seminggu yang lalu (B5P2A1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
27

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 3

Bekerja selama seminggu yang lalu (B5P2A1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan
atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus
dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk
semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik
berupa uang atau barang bagi pengusaha.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) bekerja ?
Pertanyaan lanjutan
Jika Blok V rincian 2.a.1 = 2 , maka lanjut ke R 3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Sekolah selama seminggu yang lalu (B5P2A2)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan
tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) sekolah ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu (B5P2A3)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu (B5P2A3)
File: sak_2012_08_10PLUS
- Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa
mendapat upah/gaji.
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA) mengurus rumah tangga?
Pertanyaan lanjutan
Jika Blok V rincian 2.a.3 = 2 , maka lanjut ke R 3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

lainnya, selain kegiatan pribadi (B5P2A4)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Lainnya: seseorang mngerjakan aktivitas selain yang disebutkan diatas, seperti pensiunan dan mereka yang cacat (tuna
rungu, tuna wicara, dsb).
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA) melakukan kegiatan lainnya, selain ’kegiatan pribadi’ ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu
yang lalu? (B5P2B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Kegiatan terbanyak : adalah jika mempunyai lebih dari satu kegiatan maka kegiatan yang paling banyak dilakukan sebagai
kegiatan utama atau jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang sama maka penghasilan terbesar sebagai
kegiatan utama.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
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Kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu
yang lalu? (B5P2B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan “Ya” di atas, kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama
seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2b.1=1, lanjut ke R4

Sementara tidak bekerja (B5P3)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Dikategorikan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha
tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar
atau mogok kerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan pendahuluan
- Rincian ini ditanyakan apabila R2.a.1 s.d R2.a.2 = 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi
sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
- Sementara tak bekerja: bila R3=1, R12 tidak boleh berkode 5, 6 atau 7.
Instruksi pewawancara
- Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya
yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "Bekerja" selama seminggu yang lalu, tidak
dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

Sedang mencari pekerjaan (B5P4)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan,diantaranya:
a. Mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
b. Mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
c. Mereka yang bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu, dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
d. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
e. Mereka yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan.
f. Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan pendahuluan
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Sedang mencari pekerjaan (B5P4)
File: sak_2012_08_10PLUS
- Rincian ini ditanyakan apabila R2.a.1=1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan?
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
- Jika R4=2 dan R5=2, lanjutkan ke R6 - R7. Jika responden berstatus bekerja (R.2.a.1=1) dan R4
atau R5 berkode 1, maka lanjutkan ke R8 sd R17, tetapi
jika R2.a.1=2, R3=2 dan R4 atau R5 berkode 1 maka lanjutkan ke R19.

Sedang mempersiapkan usaha baru (B5P5)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan usaha yang
baru (bukan merupakan pengembangan suatu
usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa
mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan usaha baru?
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
- Jika R4=2 dan R5=2, lanjutkan ke R6 - R7. Jika responden berstatus bekerja (R.2.a.1=1) dan R4
atau R5 berkode 1, maka lanjutkan ke R8 sd R17, tetapi
jika R2.a.1=2, R3=2 dan R4 atau R5 berkode 1 maka lanjutkan ke R19.

Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru? (B5P6)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
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Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru? (B5P6)
File: sak_2012_08_10PLUS
• Putus Asa: Alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan
sehingga ia merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim,
tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
• Sudah diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja: alasan bagi mereka tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.
• Sedang bersekolah: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sedang bersekolah.
• Mengurus rumah tangga: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena mengurus
rumah tangga.
• Sudah mempunyai pekerjaan/usaha: alasan ini terutama ditujukan kepada mereka yang telah mempunyai
pekerjaan/usaha atau telah bekerja sehingga mereka merasa tidak perlu mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha.
• Merasa sudah cukup: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa sudah
cukup baik dari segi pendapatan maupun waktu. Mungkin juga seseorang yang merasa tidak perlu mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha karena mempunyai tabungan atau rumah kontrakan yang
mendatangkan pendapatan berupa bunga atau uang kontrak. Dengan demikian ia
sudah merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Tidak mampu melakukan pekerjaan: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena
keadaan fisik dan mentalnya tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan, seperti sudah jompo atau cacat. Alasan ini
hanya boleh terisi bagi responden yang tidak bekerja pada seminggu yang lalu.
• Lainnya: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
karena alasan-alasan lain yang tidak disebutkan di atas.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan serta tidak pula mempersiapkan bisnis
baru
Pertanyaan pendahuluan
Ditanyakan bila R4 = 2 dan R5 = 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R23 bila R6 = 7
Instruksi pewawancara
- Rincian ini ditanyakan apabila rincian 4 dan rincian 5 berkode 2 (”Tidak”). Jangan mengarahkan jawaban responden ke
dalam salah satu pernyataan yang ada dalam kuesioner. Oleh karena itu jangan dibacakan masing-masing pernyataan
tersebut kepada responden, namun lebih menekankan pada ”opini/alasan” responden.

Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima?
(B5P7)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan serta tidak pula mempersiapkan bisnis
baru
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA) masih mau menerima?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2a.1 = 2 dan R3 = 2, lanjut ke Sub Blok VE
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Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama seminggu
yang lalu? (BLOKVC)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai pekerjaan utama responden selama seminggu yang
lalu.
Instruksi pewawancara
Cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah
sebagai berikut:
o Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka
pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama.
o Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan
waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama
besar, maka terserah pada responden, pekerjaan mana yang dianggap merupakan pekerjaan utama.

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari
selama seminggu yang lalu? (B5P8A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Hari kerja adalah hari pada waktu seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam terus-menerus dalam
seminggu yang lalu dari seluruh pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama seminggu yang lalu? ...... hari
Instruksi pewawancara
Tuliskan jumlah hari kerja dari seluruh pekerjaan selama seminggu yang lalu sesuai dengan hari yang digunakan untuk
bekerja dan isikan ke dalam satu kotak yang tersedia.

Blok V.C: Pekerjaan Utama (B5P8B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam kerja tersebut.
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Blok V.C: Pekerjaan Utama (B5P8B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu?
...jam

Berapakah jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama
seminggu yang lalu? (B5P11)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam kerja tersebut.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu?
Instruksi pewawancara
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam
kerja tersebut. Jika responden sementara tidak bekerja isikan angka 00.

Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu? (B5P12)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-7
Deskripsi

34

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 3

Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu? (B5P12)
File: sak_2012_08_10PLUS
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak
kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja
dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau
instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan
yang dikerjakan.
c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu
orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja
pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak
ada kegiatan.
d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak
digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap
jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika
bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari
satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha
rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan
sistem pembayaran harian maupun borongan.
f. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih
dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang
maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak
mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Sementara tak bekerja: bila R3=1, R12 tidak boleh berkode 5, 6 atau 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
- Lanjut ke R14 bila R12 = 2 atau 3
- Lanjut ke R15 bila R12 = 7
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila jawaban responden salah satu
Kode 1, 4, 5, atau 6 lanjutkan ke Rincian 13. Bila berkode 2 atau 3 lanjutkan ke Rincian 14, tetapi bila jawaban Kode 7
lanjutkan ke R15.

Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu (B5P13A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-98875000
Deskripsi
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Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu (B5P13A)
File: sak_2012_08_10PLUS
-Upah/gaji berupa uang:Upah/gaji bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu oleh
buruh/karyawan/pegawai, baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan setelah
dikurangi dengan iuran wajib (askes, taspen, taperum, astek, pajak penghasilan dan lain sebagainya)
-pendapatan bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu yang status berusaha sendiri,
pekerja bebas dipertanian atau pekerja bebas di non pertanian
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa
uang maupun barang?
Uang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
Rincian 13 hanya ditanyakan apabila Rincian 12 jawabannya salah satu kode 1, 4, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan
dengan status sebagai berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non
pertanian.

Barang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama
sebulan yang lalu (B5P13B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4000000
Deskripsi
-Upah/gaji berupa uang:Upah/gaji bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu oleh
buruh/karyawan/pegawai, baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan setelah
dikurangi dengan iuran wajib (askes, taspen, taperum, astek, pajak penghasilan dan lain sebagainya)
-pendapatan bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu yang status berusaha sendiri,
pekerja bebas dipertanian atau pekerja bebas di non pertanian
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa
uang maupun barang?
Barang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
Rincian 13 hanya ditanyakan apabila Rincian 12 jawabannya salah satu kode 1, 4, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan
dengan status sebagai berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non
pertanian.
Tanyakan lagi bil upah/gaji/pendapatan bersih yang dilaporkan diluar kewajaran.

36

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 3

Jumlah tahun lama bekerja di pekerjaan utama sekarang
(B5P14THN)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-67
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Ditanyakan bila R12 = 1, 2, 3, atau 4
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan utama sekarang?
........ TAHUN
Instruksi pewawancara
Pertanyaan ini ditanyakan khusus untuk responden yang bekerja dengan status berusaha sendiri (R12a=1), berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (R12a=2), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (R10a=3) dan
buruh/karyawan/pegawai (R10a=4). Tuliskan isian tahun dan bulan pada tempat yang tersedia kemudian isikan pada kotak
yang tersedia di sebelahnya.

Jumlah bulan lama bekerja di pekerjaan utama sekarang
(B5P14BLM)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-99
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Ditanyakan bila R12 = 1, 2, 3, atau 4
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan utama sekarang?
........ BULAN
Instruksi pewawancara
Pertanyaan ini ditanyakan khusus untuk responden yang bekerja dengan status berusaha sendiri (R12a=1), berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (R12a=2), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (R10a=3) dan
buruh/karyawan/pegawai (R10a=4). Tuliskan isian tahun dan bulan pada tempat yang tersedia kemudian isikan pada kotak
yang tersedia di sebelahnya.

Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu (Propinsi)
(B5P15AP)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
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Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu (Propinsi)
(B5P15AP)
File: sak_2012_08_10PLUS
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-99
Deskripsi
Pekerja ulang alik adalah seseorang yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal
dan tempat bekerja yang berbeda propinsi.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Propinsi : ………………
Pertanyaan lanjutan
Bila Propinsi dan Kabupaten/kotamadya = R1 & R2 Blok I, Lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Tuliskan nama provinsi tempat seseorang bekerja/berusaha yang terakhir dari pekerjaan utama selama seminggu yang lalu.

Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu(Kabupaten/Kota)
(B5P15AK)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 96-7111
Deskripsi
Pekerja ulang alik adalah seseorang yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal
dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten/kota.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Kabupaten/Kota*: ………………
Pertanyaan lanjutan
Bila Propinsi dan Kabupaten/kotamadya = R1 & R2 Blok I, Lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Tuliskan nama kabupaten/kota tempat seseorang bekerja/berusaha yang terakhir dari pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu.

Frekuensi pulang pergi ke tempat kerja (B5P15B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
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Frekuensi pulang pergi ke tempat kerja (B5P15B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal, apakah (NAMA) pergi dan pulang ke/dari tempat kerja setiap hari, setiap
minggu atau setiap bulan?
Pertanyaan lanjutan
Bila R15.b = 2 atau 3, lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Rincian 15.b ini terisi apabila lokasi tempat responden bekerja/berusaha diluar kabupaten/kota tempat tinggal. Tanyakan
apakah responden pergi dan pulang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Bila tempat tinggal responden berada di
kabupaten/kota yang sama dengan tempat lokasi kerja, maka Rincian 15.b tidak perlu ditanyakan. Jika R.15.b. berkode 2
atau 3, lanjutkan ke R.16.a.
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja (B5P15C)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja?
Instruksi pewawancara
Tanyakan kepada responden berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke tempat kerja yang responden lakukan. Jarak yang
dicatat disini adalah jarak sekali jalan,
bukan jarak pergi-pulang.
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja (B5P15D)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Lama perjalanan dihitung sejak responden berangkat dari rumah sampai ke tempat bekerja, termasuk waktu menunggu
kendaraan umum (bagi yang menggunakan kendaraan umum). Mampir ke rumah teman/famili, belanja, atau kegiatan lain
yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tidak dihitung sebagai waktu perjalanan.
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Lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja (B5P15D)
File: sak_2012_08_10PLUS
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja?

Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk pergi dan
pulang ke/dari tempat kerja (B5P15E)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a. Transportasi umum adalah jenis transportasi yang penggunaannya tidak terbatas pada orang tertentu, tetapi bisa
digunakan oleh semua orang. Orang yang menggunakan transportasi ini biasanya membayar sebagai balas jasa.
Contoh: kereta api, bus umum, ojek dan lain-lain.
b. Transportasi bersama adalah jenis transportasi yang digunakan oleh sekelompok orang, baik dengan membayar maupun
tidak.
Contoh: mobil jemputan karyawan.
c. Transportasi pribadi adalah jenis transportasi yang hanya bisa digunakan sendiri. Yang termasuk dalam fasilitas pribadi
adalah kendaraan yang dikuasai
responden, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
d. Jalan Kaki adalah apabila pergi/menuju ke dan pulang dari tempat melakukan
kerja dengan berjalan kaki.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah jenis transportasi yang biasanya digunakan (NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja?
Instruksi pewawancara
Bila responden biasa menggunakan lebih dari 1 jenis transportasi, tanyakan jenis transportasi untuk jarak terjauh.
Cara Pengisian: Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Pertama kali mulai bekerja/berusaha (B5P16A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kapankah (NAMA) pertama kali mulai bekerja/berusaha?
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Pertama kali mulai bekerja/berusaha (B5P16A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R17 bila R16a = 1
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari Kode 1 bila responden saat pertama kali bekerja/ berusaha adalah pada waktu lebih dari setahun
yang lalu dan kode 2 jika pertama
bekerja/berusaha dalam setahun terakhir. Jika kode 1 yang dilingkari, lanjutkan ke Rincian 17.

Jumlah bulan lama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha
(B5P16B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-69
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- R16.b ditanyakan bila R16.a = 2.
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha?
LAMANYA: .............. BULAN
Instruksi pewawancara
Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan kegiatan
mencari/mempersiapkan usaha baru untuk mendapatkan pekerjaan. Jika seseorang pernah bekerja/berusaha lebih dari
sekali dalam beberapa penggal waktu, maka yang dicatat pada Rincian 16.b ini adalah lamanya mencari pekerjaan pada
penggal waktu pertama kali mendapatkan pekerjaan/usaha yang pertama. Isiannya dinyatakan dalam bulan. Lamanya
mencari pekerjaan pada Rincian 16.b boleh lebih dari 12 bulan.

Blok V.D : Pekerjaan Tambahan (BLOKVD)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Pekerjaan tambahan adalah pekerjaan lain di samping pekerjaan utama untuk memperoleh atau membantu memperoleh
penghasilan tambahan. Jika seseorang sedang cuti dan melakukan satu pekerjaan lain, maka pekerjaan tersebut menjadi
pekerjaan utama. Pekerjaan yang sedang dicutikan menjadi pekerjaan tambahan.

Selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan
(B5P17)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
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Selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan
(B5P17)
File: sak_2012_08_10PLUS
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan?
Pertanyaan lanjutan
bila R17 = 2 Lanjut ke R19
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari kode jawaban yang sesuai dengan jawaban responden. Bila kode 2 yang dilingkari, lanjutkan ke
Sub Blok V.E.

Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (B5P18)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1111-97000
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja dengan pekerjaan tambaan selama seminggu
yang lalu.
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (NAMA) ?
Instruksi pewawancara
- Jika responden mempunyai lebih dari satu pekerjaan tambahan, tentukan lapangan usaha/pekerjaan tambahan yang
utama. Penentuan konsep lapangan
pekerjaan tambahan utama sama dengan yang dilakukan untuk Rincian 9*.
- Diisi oleh pengawas
- Tulis dengan lengkap
*) Karena Rincian 9 tidak tersedia di dataset ini, berikut merupakan keterangan yang ada untuk menentukan pekerjaan
utama pada Rincian 9.
Cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah sebagai berikut:
- Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai
pekerjaan utama.
- Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan
waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.

42

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 3

Blok V.E: Kegiatan mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru
(BLOKVE)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Sub blok ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan mencari pekerjaan pada (Rincian
4) dan mempersiapkan usaha baru (Rincian 5).

Alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru
(B5P19)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-7
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha baru?
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Jika responden menyatakan lebih dari satu alasan,
tanyakan alasan yang utama. Jika
alasan responden “Lainnya”, tuliskan di tempat yang tersedia.

Mendaftar pada bursa kesempatan kerja (B5P20_1)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mendaftar pada bursa kesempatan kerja
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.
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Menghubungi perusahaan/kantor (B5P20_2)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Menghubungi perusahaan/kantor
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Melamar dengan memanfaatkan iklan (B5P20_3)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Melamar dengan memanfaatkan iklan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Menghubungi keluarga/kenalan (B5P20_4)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
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Menghubungi keluarga/kenalan (B5P20_4)
File: sak_2012_08_10PLUS
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Menghubungi keluarga/kenalan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Mengumpulkan modal/perlengkapan (B5P20_5)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mengumpulkan modal/perlengkapan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Mencari lokasi/tempat usaha (B5P20_6)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mencari lokasi/tempat usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.
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Mengurus surat perizinan usaha (B5P20_7)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mengurus surat perizinan usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Lainnya (B5P20_8)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Lainnya (tulis lengkap)
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Lamanya (tahun) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21A)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
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Lamanya (tahun) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21A)
File: sak_2012_08_10PLUS
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru?
...... .. TAHUN
Instruksi pewawancara
- Tanyakan dan isikan lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (dalam bulan).
- Lama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan usaha untuk mendapatkan
pekerjaan. Jika seseorang pernah mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha lebih dari sekali dalam beberapa penggal
waktu, maka yang dicatat adalah penggal waktu terakhir. Untuk isian bulan maksimum 11 bulan.

Lamanya (bulan) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21B)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-11
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru?
...... .. BULAN
Instruksi pewawancara
- Tanyakan dan isikan lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (dalam bulan).
- Lama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan usaha untuk mendapatkan
pekerjaan. Jika seseorang pernah mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha lebih dari sekali dalam beberapa penggal
waktu, maka yang dicatat adalah penggal waktu terakhir. Untuk isian bulan maksimum 11 bulan.

Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan (full
time/part time) (B5P22)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan:
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
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Blok V.F: Pengalaman Kerja (BLOKVF)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Sub blok ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman kerja baik mereka yang saat pencacahan
sedang bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak bekerja.

Pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya (B5P23)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pernah bekerja adalah bagi seseorang yang pernah memiliki pekerjaan / usaha sebelum berhenti untuk alasan tertentu.
Pekerjaan sebelumnya bisa pekerjaan utama atau pekerjaan tambahan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya ?
Pertanyaan lanjutan
bila R23 = 2 STOP
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
Bila jawaban berkode 2 (”Tidak”) maka wawancara dengan responden yang bersangkutan dihentikan (selesai/stop) dan
lanjutkan ke responden (anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.

Berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir
(B5P24)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir?
Pertanyaan lanjutan
bila R24 = 2 STOP
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
Bila jawaban berkode 2 (”Tidak”), maka wawancara dengan responden yang bersangkutan dihentikan (selesai/stop) dan
lanjutkan ke responden (anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.
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Alasan utama berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun
terakhir (B5P25)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir:
Pertanyaan lanjutan
Hanya bagi ART yang berusia 10 tahun dan lebih yang memiliki pengalaman bekerja dan berhenti bekerja atau pindah ke
pekerjaan lainnya selama setahun yang lalu.

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum berhenti bekerja/pindah
pekerjaan terakhir (B5P26)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1111-97000
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir ?
Instruksi pewawancara
Tuliskan lapangan usaha dari pekerjaan utama sebelum berhenti bekerja/pindah ke pekerjaan yang sekarang/terakhir
selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengolahan, khususnya pada waktu pemberian kode klasifikasi industri pada
kotak oleh pengawas.

Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (B5P27)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-7
Deskripsi
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Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (B5P27)
File: sak_2012_08_10PLUS
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak
kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja
dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
c. Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau
instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan
yang dikerjakan.
d. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu
orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
e. Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan
dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
f. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak
digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap
jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika
bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
g. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari
satu majikan dalam sebulan
terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas
jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian
maupun
borongan.
h. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang
lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan
menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun
borongan.
i. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak
mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir?
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 yang sesuai dengan jawaban responden, maka wawancara
dengan responden yang bersangkutan selesai dan lanjutkan ke responden (anggota rumah
tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.

flag2 (FLAG2)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5

Jenis pekerjaan: KBJI 2000 (WEIGHT)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
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Jenis pekerjaan: KBJI 2000 (WEIGHT)
File: sak_2012_08_10PLUS
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 9-1263

Industri/Lapangan usaha: KLUI 1990 (KJI)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
Jenis pekerjaan: mengacu kepada tipe pekerjaan yang dilakukan, diklasifikasikan berdasarkan pada KBJI 2002 yang
mengacu pada ISCO 88.
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan
menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya. Klasifikasi jenis pekerjaan dalam Sakernas kali ini
menggunakan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002, dan tidak lagi menggunakan KJI 1982. Dalam KBJI
2002 dasar pengklasifikasian jenis pekerjaan ada dua dimensi/kriteria dari konsep keahlian, yaitu "Tingkat Keahlian" dan
"Spesialisasi Keahlian". Kriteria Tingkat Keahlian ditentukan berdasarkan luas dan kompleksitas dari rangkaian tugas dan
jenis pekerjaan. Kriteria Spesialisasi Keahlian berhubungan dengan pengetahuan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan
yang dipakai, bahan mentah, serta barang dan jasa yang diproduksi sehubungan dengan tugas-tugas jenis pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah Jenis pekerjaan utama (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Instruksi pewawancara
- Tuliskan jenis pekerjaan dari pekerjaan utama selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengolahan, khususnya pada
waktu pemberian Kode KBJI (lima angka/digit). Pengisian kotak dilakukan oleh editor. Gunakanlah istilah dalam Bahasa
Indonesia, jangan menggunakan istilah daerah (bawon, matun dan sebagainya).
- Tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaan utama responden, dengan pendekatan pertanyaan: "Apa yang dikerjakan oleh
responden di perusahaan/kantor/tempat kerja"

Industri/Lapangan usaha: KBLI 2009 (KLUI9)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-9
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
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<none> (KBLI21)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-20
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Instruksi pewawancara
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang menggolongkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan golongan
pokok yang terdiri dari dua digit, golongan yang terdiri dari tiga digit, sub
golongan yang teridiri dari empat digit dan kelompok yang terdiri dari lima digit. Selain penamaan kode KBLI 2009 tersebut,
struktur KBLI 2009 mempunyai satu huruf alfabet yang disebut kategori. Kategori tersebut bukan merupakan bagian dari
kode KBLI 2009, tetapi kode alfabet ini dicantumkan hanya untuk memudahkan konversi ke klasifikasi lapangan usaha
sebelumnya (KBLI 2005).

<none> (KBLI63)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-95

KBLI88 (KBLI88)
File: sak_2012_08_10PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-98
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flag1 (FLAG1)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 20

<none> (TAHUN)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 20128-201208

Blok I: Pengenalan Tempat (BLOKI)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok identitas rumah tangga pada rumah tangga terpilih, agar tidak terjadi
kesalahan dalam pencacahan.

Propinsi (B1P01)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-99
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

NPROP (NPROP)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 20
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Kabupaten/Kota (B1P02)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 96-9471

Daerah tempat tinggal (B1P05)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Kategori desa/kelurahan

Blok II: Ringkasan (BLOKII)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Blok ini memberikan ringkasan dari jumlah anggota rumah tangga dan juga jumlah anggota rumah tangga yang berumur
10 tahun ke atas.

Blok III: Keterangan Petugas (BLOKIII)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Tujuan pengisian blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab
melakukan pencacahan dan pemeriksaan daftar, keterangan waktu pelaksanaan pencacahan dan pemeriksaan Daftar
SAK11.AK serta No HP petugas yang masih aktif digunakan untuk memudahkan komunikasi.

Blok IV: Keterangan Anggota Rumah Tangga (BLOKIV)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Blok IV: Keterangan Anggota Rumah Tangga (BLOKIV)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Tujuan dari blok ini adalah untuk mencatat semua anggota rumah tangga dalam rumah tangga terpilih agar tidak ada yang
terlewat cacah atau tercatat ganda. Di samping itu dari blok ini dapat diketahui banyaknya anggota rumah tangga yang
berumur 10 tahun ke atas yang akan diwawancarai lebih lanjut.

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) (HUB)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-9
Deskripsi
a) Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan
sehari-hari dalam rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.
b) Istri/suami adalah istri/suami dari kepala rumah tangga.
c) Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi) dari KRT. d) Menantu adalah suami/istri dari anak
kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi).
e) Cucu adalah anak dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat (adopsi).
f) Orang tua/mertua adalah bapak/ibu dari kepala rumah tangga atau bapak/ibu dari istri/suami kepala rumah tangga.
g) Famili lain adalah orang-orang yang ada hubungan famili/keluarga dengan kepala rumah tangga atau dengan istri/suami
kepala rumah tangga misalnya adik, kakak, kemenakan, bibi, paman, ipar, kakek dan nenek.
h) Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga tersebut
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang atau barang.
i) Lainnya adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau istri/suami kepala rumah tangga,
seperti orang yang mondok dengan makan (indekos).
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Hubungan dengan kepala rumah tangga
Instruksi pewawancara
Tanyakan hubungan ART (anggota rumah tangga) dengan KRT (kepala rumah tangga) dan isikan kode yang sesuai pada
kolom (3). Kode hubungan dengan KRT tertera dibawah kotak Blok IV.
o Mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga dicatat
sebagai lainnya (kode 9), sementara mantan menantu yang ada hubungan famili dicatat sebagaimana status hubungan
dengan kepala rumah tangga sebelum menikah.
o Famili yang bekerja sebagai pembantu (diberi upah gaji) dianggap sebagai pembantu rumah tangga (kode 8).
o Sopir dan tukang kebun yang menjadi anggota rumah tangga majikan (makan dan menginap di rumah majikan); maka
sopir dicatat sebagai lainnya, sedangkan tukang kebun dicatat sebagai pembantu.

Jenis kelamin (JK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
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Jenis kelamin (JK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Jenis kelamin
Instruksi pewawancara
Tanyakan jenis kelamin setiap anggota rumah tangga yang dicatat pada kolom (2), kemudian isikan Kode 1 untuk laki-laki
dan kode 2 untuk perempuan. Jangan menduga
jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya.

Umur (UMUR)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-98
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Usia
Instruksi pewawancara
Tanyakan umur responden dan tuliskan jawabannya pada kotak yang tersedia. Umur dihitung dalam tahun dengan
pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir sebelum pencacahan. Apabila responden sudah
menyebutkan umurnya, tanyakan kembali apakah sudah berulang tahun sebelum saat pencacahan.
Perhitungan umur didasarkan pada kalender masehi.

Status perkawinan (STATK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a) Belum kawin: cukup jelas
b) Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun
terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara) tetapi juga mereka yang
oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.
c) Cerai hidup adalah status dari mereka yang telah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi.
Termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang
hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain
karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi
pernah hamil dianggap cerai hidup.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Status perkawinan
Instruksi pewawancara
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Status perkawinan (STATK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tanyakan status perkawinan responden dan isikan kodenya pada kotak yang tersedia. Kode untuk status perkawinan dapat
dilihat di bawah kotak Blok IV.

Paritisipasi sekolah (SEK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a) Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti
pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum
tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
b) Masih bersekolah di jenjang pendidikan formal adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan formal, yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri
lain maupun Instansi Swasta. Penjelasan: Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
c) Masih bersekolah di jenjang pendidikan non formal adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan non
formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain
maupun Instansi Swasta.
d) Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal
maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Paritisipasi sekolah
Instruksi pewawancara
Isikan kode yang sesuai dengan jawaban responden ke dalam kotak yang tersedia. Kode untuk partisipasi sekolah dapat
dilihat di bawah kotak Blok IV.

Blok V.A: Pendidikan (BLOKVA)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Instruksi pewawancara
Tujuan dari blok ini adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan
yang dilakukan selama seminggu yang lalu, jumlah jam kerja, lapangan pekerjaan utama, jenis pekerjaan/jabatan dari
pekerjaan utama, status pekerjaan utama, upah/gaji/pendapatan, mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha baru,
serta keterangan pengalaman kerja.

Pencapaian pendidikan (B5P1A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Pencapaian pendidikan (B5P1A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-14
Deskripsi
Pencapaian pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan oleh seseorang, dibuktikan dengan gelar
atau surat tamat/sertifikat yang diterima.
Ijasah/STTB adalah bukti tanda tamat sekolah yang telah menyelesaikan pelajaran dan ditandai dengan lulus ujian akhir
pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda
tamat belajar/ ijasah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila ia ujian akhir dan lulus
maka dianggap tamat sekolah.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (NAMA)?
Pertanyaan lanjutan
Bila R1.a.1 hingga R1a.7=1, lanjutkan ke R1.c

Jurusan pendidikan/bidang studi (B5P1B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-50
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Jurusan pendidikan/bidang studi:

Pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat (B5P1C)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda
lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat
kerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) pernah mendapatkan pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat ?
Pertanyaan lanjutan
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Pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat (B5P1C)
File: sak_2012_08_15PLUS
Bila R1.c=2, lanjutkan ke SUB BLOK V.B

Pelatihan/kursus urutan ke-1 (B5P1D1)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-99
Deskripsi
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.
Populasi
Hanya bagi ART yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dan mendapatkan sertifikat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang utama berdasarkan urutan:
pertama?
Instruksi pewawancara
Tuliskan 2 (dua) jenis pelatihan kerja yang bersertifikat yang dimiliki oleh responden yang paling utama atau paling
menunjang baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari menurut responden. Kode untuk jenis pelatihan kerja diisi
oleh pengawas.

Pelatihan/kursus urutan ke-2 (B5P1D2)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-99
Deskripsi
Pelatihan kerja adalah pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada
batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.
Populasi
Hanya bagi ART yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dan mendapatkan sertifikat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika "Ya", sebutkan dua jenis pelatihan kerja yang utama berdasarkan urutan:
kedua?
Instruksi pewawancara
Tuliskan 2 (dua) jenis pelatihan kerja yang bersertifikat yang dimiliki oleh responden yang paling utama atau paling
menunjang baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari menurut responden. Kode untuk jenis pelatihan kerja diisi
oleh pengawas.

Blok V.B: Kegiatan Seminggu yang Lalu (BLOKVB)
File: sak_2012_08_15PLUS
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Blok V.B: Kegiatan Seminggu yang Lalu (BLOKVB)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- Kegiatan mencakup kegiatan bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (kursus, olahraga, rekreasi dan
kegiatan sosial).

Bekerja selama seminggu yang lalu (B5P2A1)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan
atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus
dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk
semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik
berupa uang atau barang bagi pengusaha.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) bekerja ?
Pertanyaan lanjutan
Jika Blok V rincian 2.a.1 = 2 , maka lanjut ke R 3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Sekolah selama seminggu yang lalu (B5P2A2)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan
tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu: Apakah (NAMA) sekolah ?
Pertanyaan lanjutan
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Sekolah selama seminggu yang lalu (B5P2A2)
File: sak_2012_08_15PLUS
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu (B5P2A3)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa
mendapat upah/gaji.
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA) mengurus rumah tangga?
Pertanyaan lanjutan
Jika Blok V rincian 2.a.3 = 2 , maka lanjut ke R 3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

lainnya, selain kegiatan pribadi (B5P2A4)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
- Lainnya: seseorang mngerjakan aktivitas selain yang disebutkan diatas, seperti pensiunan dan mereka yang cacat (tuna
rungu, tuna wicara, dsb).
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Selama seminggu yang lalu:Apakah (NAMA) melakukan kegiatan lainnya, selain ’kegiatan pribadi’ ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk mengisi rincian ini adalah:
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.
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Kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu
yang lalu? (B5P2B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Kegiatan terbanyak : adalah jika mempunyai lebih dari satu kegiatan maka kegiatan yang paling banyak dilakukan sebagai
kegiatan utama atau jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang sama maka penghasilan terbesar sebagai
kegiatan utama.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Dari kegiatan 1 s.d 4 yang menyatakan “Ya” di atas, kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama
seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2b.1=1, lanjut ke R4

Sementara tidak bekerja (B5P3)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Dikategorikan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha
tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar
atau mogok kerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan pendahuluan
- Rincian ini ditanyakan apabila R2.a.1 s.d R2.a.2 = 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi
sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
- Sementara tak bekerja: bila R3=1, R12 tidak boleh berkode 5, 6 atau 7.
Instruksi pewawancara
- Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya
yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "Bekerja" selama seminggu yang lalu, tidak
dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

Sedang mencari pekerjaan (B5P4)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Sedang mencari pekerjaan (B5P4)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan,diantaranya:
a. Mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
b. Mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
c. Mereka yang bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu, dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
d. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
e. Mereka yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan.
f. Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan pendahuluan
- Rincian ini ditanyakan apabila R2.a.1=1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) sedang mencari pekerjaan?
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
- Jika R4=2 dan R5=2, lanjutkan ke R6 - R7. Jika responden berstatus bekerja (R.2.a.1=1) dan R4
atau R5 berkode 1, maka lanjutkan ke R8 sd R17, tetapi
jika R2.a.1=2, R3=2 dan R4 atau R5 berkode 1 maka lanjutkan ke R19.

Sedang mempersiapkan usaha baru (B5P5)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan usaha yang
baru (bukan merupakan pengembangan suatu
usaha), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa
mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b5p2a1 - b5p2a4
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) sedang mempersiapkan usaha baru?
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
- Jika R4=2 dan R5=2, lanjutkan ke R6 - R7. Jika responden berstatus bekerja (R.2.a.1=1) dan R4
atau R5 berkode 1, maka lanjutkan ke R8 sd R17, tetapi
jika R2.a.1=2, R3=2 dan R4 atau R5 berkode 1 maka lanjutkan ke R19.
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Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru? (B5P6)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
• Putus Asa: Alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan
sehingga ia merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim,
tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
• Sudah diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja: alasan bagi mereka tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.
• Sedang bersekolah: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sedang bersekolah.
• Mengurus rumah tangga: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena mengurus
rumah tangga.
• Sudah mempunyai pekerjaan/usaha: alasan ini terutama ditujukan kepada mereka yang telah mempunyai
pekerjaan/usaha atau telah bekerja sehingga mereka merasa tidak perlu mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha.
• Merasa sudah cukup: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa sudah
cukup baik dari segi pendapatan maupun waktu. Mungkin juga seseorang yang merasa tidak perlu mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha karena mempunyai tabungan atau rumah kontrakan yang
mendatangkan pendapatan berupa bunga atau uang kontrak. Dengan demikian ia
sudah merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Tidak mampu melakukan pekerjaan: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena
keadaan fisik dan mentalnya tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan, seperti sudah jompo atau cacat. Alasan ini
hanya boleh terisi bagi responden yang tidak bekerja pada seminggu yang lalu.
• Lainnya: alasan bagi mereka yang tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
karena alasan-alasan lain yang tidak disebutkan di atas.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan serta tidak pula mempersiapkan bisnis
baru
Pertanyaan pendahuluan
Ditanyakan bila R4 = 2 dan R5 = 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R23 bila R6 = 7
Instruksi pewawancara
- Rincian ini ditanyakan apabila rincian 4 dan rincian 5 berkode 2 (”Tidak”). Jangan mengarahkan jawaban responden ke
dalam salah satu pernyataan yang ada dalam kuesioner. Oleh karena itu jangan dibacakan masing-masing pernyataan
tersebut kepada responden, namun lebih menekankan pada ”opini/alasan” responden.

Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima?
(B5P7)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan serta tidak pula mempersiapkan bisnis
baru
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Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima?
(B5P7)
File: sak_2012_08_15PLUS
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika ada penawaran pekerjaan, apakah (NAMA) masih mau menerima?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2a.1 = 2 dan R3 = 2, lanjut ke Sub Blok VE

Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama seminggu
yang lalu? (BLOKVC)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai pekerjaan utama responden selama seminggu yang
lalu.
Instruksi pewawancara
Cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah
sebagai berikut:
o Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka
pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama.
o Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan
waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama
besar, maka terserah pada responden, pekerjaan mana yang dianggap merupakan pekerjaan utama.

Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari
selama seminggu yang lalu? (B5P8A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Hari kerja adalah hari pada waktu seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam terus-menerus dalam
seminggu yang lalu dari seluruh pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jumlah hari kerja seluruh pekerjaan selama seminggu yang lalu? ...... hari
Instruksi pewawancara
Tuliskan jumlah hari kerja dari seluruh pekerjaan selama seminggu yang lalu sesuai dengan hari yang digunakan untuk
bekerja dan isikan ke dalam satu kotak yang tersedia.
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Blok V.C: Pekerjaan Utama (B5P8B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam kerja tersebut.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu?
...jam

Berapakah jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama
seminggu yang lalu? (B5P11)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam kerja tersebut.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah jumlah jam kerja (NAMA) pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu?
Instruksi pewawancara
Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan
selama seminggu yang lalu. Penghitungannya dimulai dari satu hari yang lalu (hari ke-7), dua hari yang lalu (hari ke-6) dan
seterusnya sampai dengan tujuh hari yang lalu (hari ke-1), kemudian jumlahkan jam
kerja tersebut. Jika responden sementara tidak bekerja isikan angka 00.

Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu? (B5P12)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu? (B5P12)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-7
Deskripsi
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak
kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja
dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau
instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan
yang dikerjakan.
c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu
orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja
pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak
ada kegiatan.
d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak
digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap
jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika
bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari
satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha
rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan
sistem pembayaran harian maupun borongan.
f. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih
dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang
maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak
mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Sementara tak bekerja: bila R3=1, R12 tidak boleh berkode 5, 6 atau 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah status/kedudukan (NAMA) dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
- Lanjut ke R14 bila R12 = 2 atau 3
- Lanjut ke R15 bila R12 = 7
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila jawaban responden salah satu
Kode 1, 4, 5, atau 6 lanjutkan ke Rincian 13. Bila berkode 2 atau 3 lanjutkan ke Rincian 14, tetapi bila jawaban Kode 7
lanjutkan ke R15.

Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu (B5P13A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Uang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu (B5P13A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: -130000-98900000
Deskripsi
-Upah/gaji berupa uang:Upah/gaji bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu oleh
buruh/karyawan/pegawai, baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan setelah
dikurangi dengan iuran wajib (askes, taspen, taperum, astek, pajak penghasilan dan lain sebagainya)
-pendapatan bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu yang status berusaha sendiri,
pekerja bebas dipertanian atau pekerja bebas di non pertanian
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa
uang maupun barang?
Uang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
Rincian 13 hanya ditanyakan apabila Rincian 12 jawabannya salah satu kode 1, 4, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan
dengan status sebagai berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non
pertanian.

Barang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama
sebulan yang lalu (B5P13B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-16200000
Deskripsi
-Upah/gaji berupa uang:Upah/gaji bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu oleh
buruh/karyawan/pegawai, baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan setelah
dikurangi dengan iuran wajib (askes, taspen, taperum, astek, pajak penghasilan dan lain sebagainya)
-pendapatan bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu yang status berusaha sendiri,
pekerja bebas dipertanian atau pekerja bebas di non pertanian
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapakah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima (NAMA) selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa
uang maupun barang?
Barang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
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Barang-Upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama
sebulan yang lalu (B5P13B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Rincian 13 hanya ditanyakan apabila Rincian 12 jawabannya salah satu kode 1, 4, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan
dengan status sebagai berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non
pertanian.
Tanyakan lagi bil upah/gaji/pendapatan bersih yang dilaporkan diluar kewajaran.

Jumlah tahun lama bekerja di pekerjaan utama sekarang
(B5P14THN)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-98
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Ditanyakan bila R12 = 1, 2, 3, atau 4
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan utama sekarang?
........ TAHUN
Instruksi pewawancara
Pertanyaan ini ditanyakan khusus untuk responden yang bekerja dengan status berusaha sendiri (R12a=1), berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (R12a=2), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (R10a=3) dan
buruh/karyawan/pegawai (R10a=4). Tuliskan isian tahun dan bulan pada tempat yang tersedia kemudian isikan pada kotak
yang tersedia di sebelahnya.

Jumlah bulan lama bekerja di pekerjaan utama sekarang
(B5P14BLM)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-99
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- Ditanyakan bila R12 = 1, 2, 3, atau 4
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) bekerja di pekerjaan utama sekarang?
........ BULAN
Instruksi pewawancara
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Jumlah bulan lama bekerja di pekerjaan utama sekarang
(B5P14BLM)
File: sak_2012_08_15PLUS
Pertanyaan ini ditanyakan khusus untuk responden yang bekerja dengan status berusaha sendiri (R12a=1), berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (R12a=2), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (R10a=3) dan
buruh/karyawan/pegawai (R10a=4). Tuliskan isian tahun dan bulan pada tempat yang tersedia kemudian isikan pada kotak
yang tersedia di sebelahnya.

Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu (Propinsi)
(B5P15AP)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-99
Deskripsi
Pekerja ulang alik adalah seseorang yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal
dan tempat bekerja yang berbeda propinsi.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Propinsi : ………………
Pertanyaan lanjutan
Bila Propinsi dan Kabupaten/kotamadya = R1 & R2 Blok I, Lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Tuliskan nama provinsi tempat seseorang bekerja/berusaha yang terakhir dari pekerjaan utama selama seminggu yang lalu.

Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu(Kabupaten/Kota)
(B5P15AK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 96-9471
Deskripsi
Pekerja ulang alik adalah seseorang yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal
dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten/kota.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Dimanakah lokasi tempat kerja (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Kabupaten/Kota*: ………………
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Lokasi tempat kerja selama seminggu yang lalu(Kabupaten/Kota)
(B5P15AK)
File: sak_2012_08_15PLUS
Pertanyaan lanjutan
Bila Propinsi dan Kabupaten/kotamadya = R1 & R2 Blok I, Lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Tuliskan nama kabupaten/kota tempat seseorang bekerja/berusaha yang terakhir dari pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu.

Frekuensi pulang pergi ke tempat kerja (B5P15B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-3
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila di luar kabupaten/kota tempat tinggal, apakah (NAMA) pergi dan pulang ke/dari tempat kerja setiap hari, setiap
minggu atau setiap bulan?
Pertanyaan lanjutan
Bila R15.b = 2 atau 3, lanjut ke R16.a
Instruksi pewawancara
Rincian 15.b ini terisi apabila lokasi tempat responden bekerja/berusaha diluar kabupaten/kota tempat tinggal. Tanyakan
apakah responden pergi dan pulang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Bila tempat tinggal responden berada di
kabupaten/kota yang sama dengan tempat lokasi kerja, maka Rincian 15.b tidak perlu ditanyakan. Jika R.15.b. berkode 2
atau 3, lanjutkan ke R.16.a.
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja (B5P15C)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja?
Instruksi pewawancara
Tanyakan kepada responden berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke tempat kerja yang responden lakukan. Jarak yang
dicatat disini adalah jarak sekali jalan,
bukan jarak pergi-pulang.
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
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Lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja (B5P15D)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Lama perjalanan dihitung sejak responden berangkat dari rumah sampai ke tempat bekerja, termasuk waktu menunggu
kendaraan umum (bagi yang menggunakan kendaraan umum). Mampir ke rumah teman/famili, belanja, atau kegiatan lain
yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tidak dihitung sebagai waktu perjalanan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa lama perjalanan dari rumah ke tempat kerja?

Jenis transportasi yang biasanya digunakan untuk pergi dan
pulang ke/dari tempat kerja (B5P15E)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
a. Transportasi umum adalah jenis transportasi yang penggunaannya tidak terbatas pada orang tertentu, tetapi bisa
digunakan oleh semua orang. Orang yang menggunakan transportasi ini biasanya membayar sebagai balas jasa.
Contoh: kereta api, bus umum, ojek dan lain-lain.
b. Transportasi bersama adalah jenis transportasi yang digunakan oleh sekelompok orang, baik dengan membayar maupun
tidak.
Contoh: mobil jemputan karyawan.
c. Transportasi pribadi adalah jenis transportasi yang hanya bisa digunakan sendiri. Yang termasuk dalam fasilitas pribadi
adalah kendaraan yang dikuasai
responden, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
d. Jalan Kaki adalah apabila pergi/menuju ke dan pulang dari tempat melakukan
kerja dengan berjalan kaki.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah jenis transportasi yang biasanya digunakan (NAMA) untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja?
Instruksi pewawancara
Bila responden biasa menggunakan lebih dari 1 jenis transportasi, tanyakan jenis transportasi untuk jarak terjauh.
Cara Pengisian: Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Pertama kali mulai bekerja/berusaha (B5P16A)
File: sak_2012_08_15PLUS
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Pertama kali mulai bekerja/berusaha (B5P16A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kapankah (NAMA) pertama kali mulai bekerja/berusaha?
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R17 bila R16a = 1
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari Kode 1 bila responden saat pertama kali bekerja/ berusaha adalah pada waktu lebih dari setahun
yang lalu dan kode 2 jika pertama
bekerja/berusaha dalam setahun terakhir. Jika kode 1 yang dilingkari, lanjutkan ke Rincian 17.

Jumlah bulan lama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha
(B5P16B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-98
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
- R16.b ditanyakan bila R16.a = 2.
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha?
LAMANYA: .............. BULAN
Instruksi pewawancara
Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan kegiatan
mencari/mempersiapkan usaha baru untuk mendapatkan pekerjaan. Jika seseorang pernah bekerja/berusaha lebih dari
sekali dalam beberapa penggal waktu, maka yang dicatat pada Rincian 16.b ini adalah lamanya mencari pekerjaan pada
penggal waktu pertama kali mendapatkan pekerjaan/usaha yang pertama. Isiannya dinyatakan dalam bulan. Lamanya
mencari pekerjaan pada Rincian 16.b boleh lebih dari 12 bulan.

Blok V.D : Pekerjaan Tambahan (BLOKVD)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
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Blok V.D : Pekerjaan Tambahan (BLOKVD)
File: sak_2012_08_15PLUS
Deskripsi
Pekerjaan tambahan adalah pekerjaan lain di samping pekerjaan utama untuk memperoleh atau membantu memperoleh
penghasilan tambahan. Jika seseorang sedang cuti dan melakukan satu pekerjaan lain, maka pekerjaan tersebut menjadi
pekerjaan utama. Pekerjaan yang sedang dicutikan menjadi pekerjaan tambahan.

Selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan
(B5P17)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan?
Pertanyaan lanjutan
bila R17 = 2 Lanjut ke R19
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari kode jawaban yang sesuai dengan jawaban responden. Bila kode 2 yang dilingkari, lanjutkan ke
Sub Blok V.E.

Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (B5P18)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 5
Desimal: 0
Range: 1111-99000
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja dengan pekerjaan tambaan selama seminggu
yang lalu.
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (NAMA) ?
Instruksi pewawancara
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Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (B5P18)
File: sak_2012_08_15PLUS
- Jika responden mempunyai lebih dari satu pekerjaan tambahan, tentukan lapangan usaha/pekerjaan tambahan yang
utama. Penentuan konsep lapangan
pekerjaan tambahan utama sama dengan yang dilakukan untuk Rincian 9*.
- Diisi oleh pengawas
- Tulis dengan lengkap
*) Karena Rincian 9 tidak tersedia di dataset ini, berikut merupakan keterangan yang ada untuk menentukan pekerjaan
utama pada Rincian 9.
Cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah sebagai berikut:
- Jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai
pekerjaan utama.
- Jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan
waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.

Blok V.E: Kegiatan mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru
(BLOKVE)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Sub blok ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan mencari pekerjaan pada (Rincian
4) dan mempersiapkan usaha baru (Rincian 5).

Alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru
(B5P19)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-7
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah alasan utama (NAMA) mencari pekerjaan/
mempersiapkan usaha baru?
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Jika responden menyatakan lebih dari satu alasan,
tanyakan alasan yang utama. Jika
alasan responden “Lainnya”, tuliskan di tempat yang tersedia.

Mendaftar pada bursa kesempatan kerja (B5P20_1)
File: sak_2012_08_15PLUS
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Mendaftar pada bursa kesempatan kerja (B5P20_1)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mendaftar pada bursa kesempatan kerja
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Menghubungi perusahaan/kantor (B5P20_2)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Menghubungi perusahaan/kantor
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Melamar dengan memanfaatkan iklan (B5P20_3)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
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Melamar dengan memanfaatkan iklan (B5P20_3)
File: sak_2012_08_15PLUS
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Melamar dengan memanfaatkan iklan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Menghubungi keluarga/kenalan (B5P20_4)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Menghubungi keluarga/kenalan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Mengumpulkan modal/perlengkapan (B5P20_5)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mengumpulkan modal/perlengkapan
Instruksi pewawancara

77

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 3

Mengumpulkan modal/perlengkapan (B5P20_5)
File: sak_2012_08_15PLUS
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Mencari lokasi/tempat usaha (B5P20_6)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mencari lokasi/tempat usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Mengurus surat perizinan usaha (B5P20_7)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Mengurus surat perizinan usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Lainnya (B5P20_8)
File: sak_2012_08_15PLUS
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Lainnya (B5P20_8)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan (NAMA) ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
Lainnya (tulis lengkap)
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian 20 ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden.
- Rincian 20 yang berkode 1, 3 ("Ya") atau berkode 2, 4 ("Tidak") boleh lebih dari satu, dengan melingkari kode sesuai
jawaban responden untuk setiap masing-masing jawaban. Rincian ini paling sedikit harus ada satu Kode 1 atau 3 ("Ya")
yang dilingkari.

Lamanya (tahun) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21A)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-98
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru?
...... .. TAHUN
Instruksi pewawancara
- Tanyakan dan isikan lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (dalam bulan).
- Lama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan usaha untuk mendapatkan
pekerjaan. Jika seseorang pernah mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha lebih dari sekali dalam beberapa penggal
waktu, maka yang dicatat adalah penggal waktu terakhir. Untuk isian bulan maksimum 11 bulan.

Lamanya (bulan) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-11
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Lamanya (bulan) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha
baru (B5P21B)
File: sak_2012_08_15PLUS
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru?
...... .. BULAN
Instruksi pewawancara
- Tanyakan dan isikan lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (dalam bulan).
- Lama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dihitung sejak seseorang melakukan usaha untuk mendapatkan
pekerjaan. Jika seseorang pernah mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha lebih dari sekali dalam beberapa penggal
waktu, maka yang dicatat adalah penggal waktu terakhir. Untuk isian bulan maksimum 11 bulan.

Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan (full
time/part time) (B5P22)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R19 sampai R22 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan:
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.

Blok V.F: Pengalaman Kerja (BLOKVF)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Sub blok ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman kerja baik mereka yang saat pencacahan
sedang bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak bekerja.

Pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya (B5P23)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya (B5P23)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pernah bekerja adalah bagi seseorang yang pernah memiliki pekerjaan / usaha sebelum berhenti untuk alasan tertentu.
Pekerjaan sebelumnya bisa pekerjaan utama atau pekerjaan tambahan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya ?
Pertanyaan lanjutan
bila R23 = 2 STOP
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
Bila jawaban berkode 2 (”Tidak”) maka wawancara dengan responden yang bersangkutan dihentikan (selesai/stop) dan
lanjutkan ke responden (anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.

Berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir
(B5P24)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir?
Pertanyaan lanjutan
bila R24 = 2 STOP
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden.
Bila jawaban berkode 2 (”Tidak”), maka wawancara dengan responden yang bersangkutan dihentikan (selesai/stop) dan
lanjutkan ke responden (anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.

Alasan utama berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun
terakhir (B5P25)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-6
Populasi
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Alasan utama berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun
terakhir (B5P25)
File: sak_2012_08_15PLUS
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Alasan utama (NAMA) berhenti bekerja/pindah pekerjaan selama setahun terakhir:
Pertanyaan lanjutan
Hanya bagi ART yang berusia 10 tahun dan lebih yang memiliki pengalaman bekerja dan berhenti bekerja atau pindah ke
pekerjaan lainnya selama setahun yang lalu.

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum berhenti bekerja/pindah
pekerjaan terakhir (B5P26)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 5
Desimal: 0
Range: 1111-99000
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah lapangan usaha/pekerjaan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir ?
Instruksi pewawancara
Tuliskan lapangan usaha dari pekerjaan utama sebelum berhenti bekerja/pindah ke pekerjaan yang sekarang/terakhir
selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengolahan, khususnya pada waktu pemberian kode klasifikasi industri pada
kotak oleh pengawas.

Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (B5P27)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-7
Deskripsi
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Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (B5P27)
File: sak_2012_08_15PLUS
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak
kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja
dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan
menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
c. Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau
instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan
yang dikerjakan.
d. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu
orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
e. Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan
dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
f. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap
dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak
digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap
jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika
bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
g. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari
satu majikan dalam sebulan
terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas
jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian
maupun
borongan.
h. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang
lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan
menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun
borongan.
i. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak
mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya lalu berhenti bekerja atau pindah ke pekerjaan lain
selama tahun yang lalu
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah status/kedudukan (NAMA) sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir?
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 yang sesuai dengan jawaban responden, maka wawancara
dengan responden yang bersangkutan selesai dan lanjutkan ke responden (anggota rumah
tangga berumur 10 tahun ke atas) berikutnya.

flag2 (FLAG2)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8

Penimbang Individu (WEIGHT)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
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Penimbang Individu (WEIGHT)
File: sak_2012_08_15PLUS
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 6-2449

Jenis pekerjaan: KBJI 2000 (KJI)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
Jenis pekerjaan: mengacu kepada tipe pekerjaan yang dilakukan, diklasifikasikan berdasarkan pada KBJI 2002 yang
mengacu pada ISCO 88.
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan
menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya. Klasifikasi jenis pekerjaan dalam Sakernas kali ini
menggunakan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002, dan tidak lagi menggunakan KJI 1982. Dalam KBJI
2002 dasar pengklasifikasian jenis pekerjaan ada dua dimensi/kriteria dari konsep keahlian, yaitu "Tingkat Keahlian" dan
"Spesialisasi Keahlian". Kriteria Tingkat Keahlian ditentukan berdasarkan luas dan kompleksitas dari rangkaian tugas dan
jenis pekerjaan. Kriteria Spesialisasi Keahlian berhubungan dengan pengetahuan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan
yang dipakai, bahan mentah, serta barang dan jasa yang diproduksi sehubungan dengan tugas-tugas jenis pekerjaan.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R8 sampai R18 hanya untuk ART yang bekerja (R2a.1 = 1 atau R3 = 1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah Jenis pekerjaan utama (NAMA) selama seminggu yang lalu?
Instruksi pewawancara
- Tuliskan jenis pekerjaan dari pekerjaan utama selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengolahan, khususnya pada
waktu pemberian Kode KBJI (lima angka/digit). Pengisian kotak dilakukan oleh editor. Gunakanlah istilah dalam Bahasa
Indonesia, jangan menggunakan istilah daerah (bawon, matun dan sebagainya).
- Tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaan utama responden, dengan pendekatan pertanyaan: "Apa yang dikerjakan oleh
responden di perusahaan/kantor/tempat kerja"

Industri/Lapangan usaha: KLUI 1990 (KLUI9)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-9
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
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Industri/Lapangan usaha: KBLI 2009 (KBLI21)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-21
Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI, sebelumnya dikenal sebagai KLUI)
Instruksi pewawancara
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang menggolongkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan golongan
pokok yang terdiri dari dua digit, golongan yang terdiri dari tiga digit, sub
golongan yang teridiri dari empat digit dan kelompok yang terdiri dari lima digit. Selain penamaan kode KBLI 2009 tersebut,
struktur KBLI 2009 mempunyai satu huruf alfabet yang disebut kategori. Kategori tersebut bukan merupakan bagian dari
kode KBLI 2009, tetapi kode alfabet ini dicantumkan hanya untuk memudahkan konversi ke klasifikasi lapangan usaha
sebelumnya (KBLI 2005).

<none> (KBLI63)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-99

<none> (KBLI88)
File: sak_2012_08_15PLUS
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-99
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Materi Terkait
Kuesioner
Sakernas 2012 kuesioner SAK12.AK
Judul

Sakernas 2012 kuesioner SAK12.AK

Penerbit

Badan Pusat Statistik

Nama File Kuesioner SAK 0212 (TRW3).pdf

Dokumen teknis
Sakernas 2012 - Pedoman Pencacah
Judul

Sakernas 2012 - Pedoman Pencacah

Bahasa

Indonesian

Penerbit

Badan Pusat Statistik

Nama File sakernas 2012 - PEDOMAN PENCACAH.pdf

Sakernas 2012 - Pedoman Pengawas
Judul

Sakernas 2012 - Pedoman Pengawas

Bahasa

Indonesian

Penerbit

Badan Pusat Statistik

Nama File sakernas 2012 - PEDOMAN PENGAWAS.pdf
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