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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-SAKERNAS-2005-S2-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
v01: data mentah diperoleh dari BPS

TANGGAL PRODUKSI
2006-02

Gambaran
ABSTRAK
Survei Tenaga Kerja Nasional (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 dan setengah 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 November 2005, mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan jumlah sampel
sekitar 69.408 rumah tangga dari seluruh provinsi, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dan data representatif
hingga level provinsi. Data rumah tangga utama diambil dari hasil pencacahan kuesioner kor SAK05-AK.
JENIS DATA
Sample survey data
UNIT ANALISIS
Individu

Ruang Lingkup
CATATAN
Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional berasal dari individu anggota rumah
tangga berusia 10 tahun ke atas, namun data yang akan ditabulasikan adalah data yang mencakup usia 15 tahun keatas
(usia kerja). Data individu pada anggota rumah tangga terdiri dari:
1. Identifikasi Anggota: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, usia, status perkawinan dan tingkat
pendidikan. Kegiatan selama seminggu terakhir: bekerja (setidaknya satu jam selama seminggu), sementara tidak bekerja,
mencari pekerjaan / mendirikan bisnis baru / perusahaan, sekolah, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain
(pensiunan, lumpuh, dll).
2. Bagi mereka yang bekerja dan untuk sementara tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan (seperti cuti): mereka ditanya
mengenai hari keseluruhan bekerja untuk pekerjaan utama mereka , total jumlah jam kerja, industri, pekerjaan, status
pekerjaan, dan upah total / gaji dalam sebulan .
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3. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mendirikan bisnis baru / perusahaan: mereka ditanya alasan utama
untuk mencari
pekerjaan / membangun usaha / perusahaan baru, jenis upaya dalam mencari pekerjaan atau mendirikan usaha /
perusahaan baru, durasi mencari pekerjaan atau mendirikan usaha / perusahaan baru, dan jenis pekerjaan (penuh atau
paruh waktu).
Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS tidak berubah sejak 1976, kecuali
untuk konsep pengangguran terbuka dan status pekerjaan, mulai tahun 2001 mengalami perluasan. Sebelum tahun 2001
definisi pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari
pekerjaan. Namun, pada tahun 2001 definisi tersebut ditambah dengan mencakup angkatan kerja yang sedang
mempersipkan usaha, yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta angkatan kerja yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan
data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah "The Labor Force Concept" yang
disarankan oleh International Labor Organization (ILO) antara lain:
- Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara
tidak bekerja dan pengangguran.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
- Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha,
atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.
- Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih
mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
- Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan,
tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu
yang lalu.
- Lapangan usaha* adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang
yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
- Status pekerjaan adalah status kedudukan seseorang dalam pekerjaan atau aktivitas bisnis yang dijalaninya.
*) Klasifikasi lapangan usaha/industri yang diterapkan dalam SAKERNAS November 2005 adalah Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Bila ada variabel dengan klasifikasi industri dengan versi lebih lama pada dataset maka
artinya data telah dikonversi ke klasifikasi versi lama tersebut untuk keperluan perbandingan dengan data-data tahun
sebelumnya. Klasifikasi industri pada SAKERNAS berganti dari masa ke masa. Secara berurutan menggunakan KLUI 1977,
1983 dan 1990 yang disusun berdasarkan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)
revisi 2 terbitan tahun 1968. KBLI 1997 dan 2000 disusun berdasarkan ISIC revisi 3 terbitan tahun 1990. Sedangkan KBLI
2005 merupakan revisi KBLI 2000 karena ditemukan beberapa kegiatan ekonomi yang belum dicakup dan adanya
kekurang-serasian dalam mengklasifikan beberapa kegiatan ekonomi. Selanjutnya KBLI 2009 kembali merupakan
penyempurnaan KBLI 2005 dan disusun berdasarkan ISIC revisi 4 (2008).
**) Klasifikasi pekerjaan yang diterapkan dalam SAKERNAS November 2005 didasarkan pada Klasifikasi Jabatan/Pekerjaan
Indonesia (KJI) 1982 yang mengacu pada ISCO 68. Bila ada variabel dengan klasifikasi pekerjaan dengan versi lebih lama
pada dataset maka artinya data telah dikonversi ke klasifikasi versi lama tersebut untuk keperluan perbandingan dengan
data-data tahun sebelumnya. Klasifikasi jenis pekerjaan pada SAKERNAS juga berkembang dari waktu ke waktu, untuk KJI
1982 yang mengacu pada ISCO 1968 diperbarui menjadi KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) tahun 2002 yang
mengacu pada ISCO 1988. Sempat pula dibuat KBJI 2000 dan diterapkan pada SAKERNAS 2000 yang mengacu pada ASCO
(Australian Standard Classification of Occupations) 1997.
TOPICS
Topik

Kosakata

Labor Markets

World Bank

URI
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Topik

Kosakata

Education

World Bank

Primary Education

World Bank

Secondary Education

World Bank

Tertiary Education

World Bank

Vocational Education

World Bank

Transport

World Bank

Doing Business / Business Regulation

World Bank

URI

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

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Cakupan nasional*, mencakup daerah perkotaan dan pedesaan, representatif hingga level provinsi.
*) Walaupun mencakup seluruh Indonesia, ada beberapa keadaan ketika tidak semua Propinsi dicakup. Sebagai contoh,
pada tahun 2000, Sakernas tidak mencakup Propinsi Maluku karena konflik horizontal yang terjadi di sana. Selain itu,
merdekanya Timor Timur pada tahun 1999 juga mengubah cakupan Sakernas untuk tahun-tahun selanjutnya. Setelah itu,
dengan adanya pemekaran Propinsi sebagai konsekuensi otonomi daerah, proporsi sampel per Propinsi juga berubah,
seperti di tahun 2006 ketika jumlah Propinsi sudah menjadi 33. Walaupun demikian, perbedaan cakupan hanya berpengaruh
pada besaran/level tidak pada pola. Di lain pihak, perubahan metodologi (termasuk sample size) dari waktu ke waktu
kemungkinan besar berpengaruh pada hasilnya, misalnya di tahun 2000 dan 2001, ketika ukuran sampel adalah hanya
32.384 dan 34.176 tingkat penyajian data adalah hanya mewakili untuk tingkat pulau (ukuran sampel tidak cukup bahkan
untuk membuatnya mewakili untuk tingkat propinsi).
POPULASI
Survei ini mencakup seluruh anggota rumah tangga (ART) yang berusia 10 tahun atau lebih yang tinggal di dalam rumah
tangga tersebut. Akan tetapi, 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.

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

BPS (Badan Pusat Statistik)

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

Pemerintah Indonesia

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan

Afiliasi

Role

Umar Abdulah

UA

World Bank - Indonesia

Data Cataloging Staff

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2013-01-31
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VERSI DOKUMEN DDI
Versi ke-1 (31 Januari 2013): Versi awal dari dokumentasi DDI.
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-SAKERNAS-2005-S2-M1-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Data yang dikumpulkan pada SAKERNAS November 2005, mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan jumlah sampel
sekitar 69.408 rumah tangga tersebar di seluruh provinsi, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dan data
representatif hingga level provinsi. 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 2005 adalah metode pengambilan sampel dua tahap dengan blok sensus
sebagai unit pengambilan sampel utama (PSU) dan rumah tangga sebagai unit pengambilan sampel terakhir. Blok sensus
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 tiap wilayah, atau
langkah-langkah stratifikasi yang dilaksanakan dan juga alokasi ukuran sampel di seluruh strata, begitu juga penjelasan
lengkap tentang pembentukan kerangka sampel**.
*)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
Gambaran
Untuk SAKERNAS, kuesioner telah dirancang secara sederhana dan ringkas. Diharapkan bahwa responden akan memahami
tujuan pertanyaan survei dan terhindar dari kesalahan interpretasi serta menjaga responden tetap antusias selama
pengumpulan data. Selain itu, desain kuesioner SAKERNAS dijaga tetap stabil untuk memudahkan perbandingan data.
Kuesioner rumah tangga diberikan di setiap rumah tangga terpilih, yang mengumpulkan informasi umum anggota rumah
tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan usia. Anggota rumah tangga yang
berusia 10 tahun ke atas kemudian ditanya tentang pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan mereka.
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
2005-11

Akhir
2005-11

Cycle
2

Jenis Pengumpulan Data
Face-to-face

Catatan Pengumpulan Data
Sejak SAKERNAS rutin diadakan pada 1986, pelatihan untuk tim pencacahan rutin dilakukan. Selain itu dibuatkan pula uraian
tugas dan hubungan peran antar jabatan petugas di lapangan secara cukup jelas sehingga memudahkan dalam
pelaksanaan. Hal yang mendukung lainnya adalah petugas (pencacah) yang digunakan dalam SAKERNAS, pada umumnya
adalah pegawai Badan Pusat Statistik yang ada di kecamatan (Mantri Statistik) dan BPS kabupaten/kota setempat. Sebagian
besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai
medan/lapangan. Berbeda dengan kegiatan Sensus Penduduk, SUPAS maupun SUSENAS yang sebagian besar pencacah
bukan pegawai Badan Pusat Statistik, tetapi tenaga bantuan dari luar BPS yang disebut Mitra Statistik.

Kuesioner
Untuk SAKERNAS, kuesioner telah dirancang secara sederhana dan ringkas. Diharapkan bahwa responden akan memahami
tujuan pertanyaan survei dan terhindar dari kesalahan interpretasi serta menjaga responden tetap antusias selama
pengumpulan data. Selain itu, desain kuesioner SAKERNAS dijaga tetap stabil untuk memudahkan perbandingan data.
Kuesioner rumah tangga diberikan di setiap rumah tangga terpilih, yang mengumpulkan informasi umum anggota rumah
tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin dan usia. Anggota rumah tangga yang
berusia 10 tahun ke atas kemudian ditanya tentang pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan mereka.

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Badan Pusat Statistik

BPS

Afiliasi
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Pengolahan Data
Pemeriksaan Data
Tahapan dari pemrosesan data adalah sebagai berikut:
- Batching
- Editing
- Coding
- Data Entri
- 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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sakernas05nov

Isi

Daftar SAK2005-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 SAK2005-AK terdiri dari
empat blok yaitu: Blok I : Pengenalan Tempat Blok II : Keterangan Petugas Blok III : Keterangan Anggota
Rumah Tangga Blok IV : Keterangan Anggota Rumah Tangga yang Berumur 10 Tahun ke Atas

Kasus

0

Variabel

73

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil

Badan Pusat Statistik (BPS)

Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V1

prop

Propinsi

contin

numeric

V2

kab

Kabupaten/kota

contin

numeric Kabupaten/kota *)

V3

daerah

Klasifikasi desa/kelurahan

discrete numeric Klasifikasi desa/kelurahan

V4

nks

Nomor Kode Sampel SAKERNAS

contin

V5

nourt

Nomor urut rumah tangga sampel

discrete numeric Nomor urut rumah tangga sampel

V6

b1p12

Jumlah ART

discrete numeric Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)

V7

b1p13

Jumlah ART usia 10 tahun ke atas

discrete numeric Jumlah ART usia 10 tahun ke atas

V8

bulan

Semester

discrete numeric Semester

V9

b3p1

Nomor urut ART usia 10 tahun ke
atas

discrete numeric Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas

V10 b3p3

Hubungan dengan kepala rumah
tangga

discrete numeric Hubungan dengan kepala rumah tangga

V11 b3p4

Jenis kelamin

discrete numeric Jenis kelamin

V12 b3p5

Umur (tahun)

contin

V13 b3p6

Status perkawinan

discrete numeric Status perkawinan

V14 b3p7

Paritisipasi sekolah

discrete numeric Paritisipasi sekolah

V15 no

Nomor urut Anggota Rumah Tangga

discrete numeric Nomor urut Anggota Rumah Tangga

V16 hub

Hubungan dengan kepala rumah
tangga

discrete numeric Hubungan dengan kepala rumah tangga

V17 jk

Jenis kelamin

discrete numeric Jenis kelamin

V18 umur

Umur (tahun)

contin

V19 statk

Status perkawinan

discrete numeric Status perkawinan

V20 sek

Paritisipasi sekolah

discrete numeric Paritisipasi sekolah

V21 noart

Nomor urut ART usia 10 tahun ke
atas

discrete numeric Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas

V22 b4p1a

Pendidikan tertinggi yang
ditamatkan

discrete numeric Pendidikan tertinggi yang ditamatkan:

V23 b4p1bb

Jurusan pendidikan

contin

numeric Nomor Kode Sampel SAKERNAS

numeric Umur (tahun)

numeric Umur (tahun)

numeric Jurusan pendidikan:................(diisi oleh Editor)
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V24 b4p2a1

Bekerja selama seminggu yang lalu

discrete numeric Apakah melakukan seperti di bawah ini selama
seminggu yang lalu: bekerja ?

V25 b4p2a2

Bersekolah selama seminggu yang
lalu

discrete numeric Apakah melakukan seperti di bawah ini selama
seminggu yang lalu: sekolah ?

V26 b4p2a3

Mengurus rumah tangga selama
seminggu yang lalu

discrete numeric Apakah melakukan seperti di bawah ini selama
seminggu yang lalu: mengurus rumah tangga ?

V27 b4p2a4

Melakukan kegiatan lainnya selama
seminggu yang lalu

discrete numeric Apakah melakukan seperti di bawah ini selama
seminggu yang lalu: melakukan kegiatan lainnya ?

V28 b4p2b

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?

V29 b4p3

Mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi
sementara tidak bekerja selama
seminggu yang lalu

discrete numeric Apakah mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara
tidak bekerja selama seminggu yang lalu?

V30 b4p4

Apakah sedang mencari pekerjaan

discrete numeric Apakah sedang mencari pekerjaan?

V31 b4p5

Apakah sedang mempersiapkan
usaha baru

discrete numeric Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama
seminggu yang lalu?

V32 b4p6a

Jumlah hari kerja

discrete numeric Jumlah hari kerja :...... hari

V33 b4p6b

Jumlah jam kerja dari seluruh
pekerjaan setiap hari selama
seminggu yang lalu

contin

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

V34 b4p7

Lapangan usaha/bidang pekerjaan
utama dari tempat bekerja selama
seminggu yang lalu

contin

numeric Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat
bekerja selama seminggu yang lalu:
...................................................... (tuliskan
selengkap-lengkapnya) (diisi oleh Editor)

V35 b4p8

Jenis pekerjaan/jabatan dari
pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu

contin

numeric Jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama selama
seminggu yang lalu: ......................................................
(tuliskan selengkap-lengkapnya) (diisi oleh Editor)

V36 b4p9

Jumlah jam kerja pada pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu

contin

numeric Jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama
seminggu yang lalu:.....jam.

V37 b4p10

Status/kedudukan dalam pekerjaan
utama selama seminggu yang lalu

discrete numeric Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama
seminggu yang lalu:

V38 b4p10b

Jumlah buruh/karyawan/pegawai
yang dibayar

discrete numeric Jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar?

V39 b4p11

Pendapatan bersih sebulan yang lalu

contin

numeric Pendapatan bersih sebulan yang lalu: Rp ......................

V40 b4p11b

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan
pada R11.a

contin

numeric Jumlah hari kerja yang dibutuhkan pada R11.a:
........hari

V41 b4p12a

Upah/gaji bersih yang diterima
selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama (uang)

contin

numeric Berapa upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu dari pekerjaan utama? Uang: Rp
.................................................................

V42 b4p12b

Upah/gaji bersih yang diterima
selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama (barang)

contin

numeric Berapa upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan
yang lalu dari pekerjaan utama? Barang: Rp
.................................................................

V43 b4p13a

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Pendapatan

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
pendapatan

V44 b4p13b

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Fasilitas tempat
kerja

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
fasilitas tempat kerja

V45 b4p13c

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Jaminan
kesehatan

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
jaminan kesehatan

V46 b4p13d

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Fasilitas
keselamatan kerja

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
fasilitas keselamatan kerja
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V47 b4p13e

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Fasilitas
transportasi

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
fasilitas transportasi

V48 b4p13f

Keadaan sekarang dibandingkan
setahun yang lalu: Keadaan secara
keseluruhan

discrete numeric Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu:
Keadaan secara keseluruhan

V49 b4p14a

Pertama kali mulai bekerja/berusaha

discrete numeric Kapan pertama kali mulai bekerja/berusaha?

V50 b4p14bln

Pertama kali mulai bekerja/berusaha
(bulan)

discrete numeric Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?
Lamanya.....................bulan.

V51 b4p14thn

Pertama kali mulai bekerja/berusaha
(tahun)

discrete numeric Berapa lama (NAMA) mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha?

V52 b4p14b

Lamanya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha

contin

V53 b4p15

Apakah selama seminggu yang lalu
mempunyai pekerjaan tambahan

discrete numeric Apakah selama seminggu yang lalu mempunyai
pekerjaan tambahan?

V54 b4p16

Lapangan usaha/pekerjaan
tambahan utama

contin

V55 b4p17

Alasan utama mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

discrete numeric Alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan
usaha baru?

V56 b4p18a

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Mendaftar pada bursa kesempatan
kerja

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Mendaftar pada bursa
kesempatan kerja

V57 b4p18b

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Menghubungi perusahaan/kantor

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Menghubungi
perusahaan/kantor

V58 b4p18c

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Melamar melalui iklan

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Melamar dengan
memanfaatkan iklan

V59 b4p18d

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Menghubungi keluarga/kenalan

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Menghubungi
keluarga/kenalan

V60 b4p18e

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Mengumpulkan modal/perlengkapan

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Mengumpulkan
modal/perlengkapan

V61 b4p18f

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Mencari lokasi/tempat usaha

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Mencari lokasi/tempat usaha

V62 b4p18g

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Mengurus surat perizinan usaha

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban): Mengurus surat perizinan
usaha

V63 b4p18h

Upaya mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha:
Lainnya

discrete numeric Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika
mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru?
(Bacakan setiap jawaban):
Lainnya.................................. (tuliskan)

V64 b4p19

Lamanya mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha

contin

V65 b4p20

Pekerjaan yang dicari/usaha yang
sedang dipersiapkan

discrete numeric Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan:

numeric Lamanya mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha?
LAMANYA: .............. BULAN

numeric Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama:
...................................................... (tuliskan
selengkap-lengkapnya) (diisi oleh Editor)

numeric Lamanya mencari pekerjaan atau mempersiapkan
usaha? ........ bulan
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Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V66 b4p21

Alasan utama tidak mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru

discrete numeric Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan
usaha baru:

V67 b4p22

Jika ada penawaran pekerjaan,
apakah masih mau menerima

discrete numeric Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau
menerima?

V68 b4p23

Apakah pernah mempunyai
pekerjaan/usaha sebelumnya

discrete numeric Apakah pernah mempunyai pekerjaan/usaha
sebelumnya ?

V69 b4p24

Bila "Ya", apakah berhenti
bekerja/pindah pekerjaan setelah 30
November 2004

discrete numeric Bila "Ya", apakah berhenti bekerja/pindah pekerjaan
yang terjadi setelah 30 November 2004?

V70 b4p25

Alasan utama berhenti
bekerja/pindah pekerjaan setelah 30
November 2004

discrete numeric Alasan utama berhenti bekerja/pindah pekerjaan yang
terjadi setelah 30 November 2004:

V71 b4p26

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir

contin

V72 b4p27

Status/kedudukan sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir

discrete numeric Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah
pekerjaan terakhir:

V73 timbang

Variabel penimbang

contin

numeric Lapangan usaha/pekerjaan sebelum berhenti
bekerja/pindah pekerjaan terakhir:
...................................................... (tuliskan
selengkap-lengkapnya) (diisi oleh Editor)

numeric
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Propinsi (prop)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 11-94

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Kabupaten/kota (kab)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-79

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/kota *)
Instruksi pewawancara
- Isian rincian ini disalin dari Rincian 1 sampai 7 Blok I Daftar SAK2005-DSRT.
- Coret yang tidak perlu

Klasifikasi desa/kelurahan (daerah)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Klasifikasi desa/kelurahan
Instruksi pewawancara
Isian rincian ini disalin dari Rincian 1 sampai 7 Blok I Daftar SAK2005-DSRT.

Nomor Kode Sampel SAKERNAS (nks)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-9999

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi

18

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2005 Semester 2

Nomor Kode Sampel SAKERNAS (nks)
File: sakernas05nov
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Nomor Kode Sampel SAKERNAS
Instruksi pewawancara
Isian rincian ini disalin dari Rincian 1 sampai 7 Blok I Daftar SAK2005-DSRT.

Nomor urut rumah tangga sampel (nourt)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-16

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Pertanyaan dalam kuesioner
Nomor urut rumah tangga sampel
Instruksi pewawancara
Isian rincian ini disalin dari Kolom (1) Blok IV Daftar SAK2005-DSRT.

Jumlah ART (b1p12)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-16

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
Instruksi pewawancara
Isian rincian ini sama dengan nomor urut anggota rumah tangga terakhir pada Kolom (1) Blok III Daftar SAK2005-AK.

Jumlah ART usia 10 tahun ke atas (b1p13)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-16

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah ART usia 10 tahun ke atas
Instruksi pewawancara
Isian rincian ini sama dengan jumlah anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas pada Kolom (5) Blok III Daftar
SAK2005-AK dan harus sama dengan jumlah kotak yang terisi kode pada Kolom (6) dan (7).
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Semester (bulan)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 805-905

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Pertanyaan dalam kuesioner
Semester

Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas (b3p1)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-14

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART)
Pertanyaan dalam kuesioner
Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas

Hubungan dengan kepala rumah tangga (b3p3)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-9

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 III Daftar SAK2005-AK.
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Jenis kelamin (b3p4)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 (tahun) (b3p5)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-98

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Umur (tahun)
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 (b3p6)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
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Status perkawinan (b3p6)
File: sakernas05nov
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 III Daftar SAK2005-AK.

Paritisipasi sekolah (b3p7)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
• Tidak/belum pernah bersekolah adalah mereka yang sama sekali belum pernah bersekolah, termasuk mereka yang telah
tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
• Masih bersekolah adalah mereka yang sedang bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah atau
tinggi, termasuk pendidikan yang setara, seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah .
• Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat
pencacahan sudah tidak bersekolah lagi. Khusus bagi mereka yang sedang mengikuti kejar paket A1-A100 dianggap sudah
tidak bersekolah lagi. Tidak termasuk sebagai sekolah formal adalah kursus-kursus, SESKOAD, SPAMA/DIKLAT PIM III,
SPAMEN/DIKLAT PIM II, SPATI, dan sebagainya.
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 III Daftar SAK2005-AK.

Nomor urut Anggota Rumah Tangga (no)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-16

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART)
Pertanyaan dalam kuesioner
Nomor urut Anggota Rumah Tangga
Instruksi pewawancara
Nomor urut anggota rumah tangga telah disediakan dari nomor 1 s.d 15. Jika banyaknya anggota rumah tangga lebih dari
15 orang, maka tambahkan daftar baru.
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Hubungan dengan kepala rumah tangga (hub)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-9

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 III Daftar SAK2005-AK.

Jenis kelamin (jk)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 (tahun) (umur)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-98

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0
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Umur (tahun) (umur)
File: sakernas05nov
Populasi
Seluruh anggota rumah tangga
Pertanyaan dalam kuesioner
Umur (tahun)
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: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 III Daftar SAK2005-AK.

Paritisipasi sekolah (sek)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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Paritisipasi sekolah (sek)
File: sakernas05nov
• Tidak/belum pernah bersekolah adalah mereka yang sama sekali belum pernah bersekolah, termasuk mereka yang telah
tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
• Masih bersekolah adalah mereka yang sedang bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah atau
tinggi, termasuk pendidikan yang setara, seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah .
• Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat
pencacahan sudah tidak bersekolah lagi. Khusus bagi mereka yang sedang mengikuti kejar paket A1-A100 dianggap sudah
tidak bersekolah lagi. Tidak termasuk sebagai sekolah formal adalah kursus-kursus, SESKOAD, SPAMA/DIKLAT PIM III,
SPAMEN/DIKLAT PIM II, SPATI, dan sebagainya.
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 III Daftar SAK2005-AK.

Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas (noart)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-14

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Pertanyaan dalam kuesioner
Nomor urut ART usia 10 tahun ke atas

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (b4p1a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Pencapaian pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan oleh seseorang, dibuktikan dengan gelar
atau surat tamat/sertifikat yang diterima.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan:
Pertanyaan lanjutan
Bila jawaban dari R1.a =0/1/2/ 3/4 lanjutkan ke R.2a
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden. Bila jawaban responden Kode 1 atau
Kode 2 lanjutkan ke Rincian 1.d. Dan bila jawaban responden Kode 3 atau Kode 4 lanjutkan ke Rincian 1.c.
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Jurusan pendidikan (b4p1bb)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-50

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Jurusan pendidikan:................(diisi oleh Editor)
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Isikan dengan jelas dan lengkap jurusan pendidikan sesuai dengan jawaban responden. Kode untuk
jurusan pendidikan diisi oleh Editor.
- Rincian 1.b ini hanya ditanyakan apabila Rincian 1.a salah satu berkode 05 sampai dengan kode 09.

Bekerja selama seminggu yang lalu (b4p2a1)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
- 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
Apakah melakukan seperti di bawah ini selama seminggu yang lalu: bekerja ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Untuk setiap jenis kegiatan lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila Rincian 2.a.1
sampai dengan Rincian 2.a.4 berkode 2 ("Tidak") lanjutkan ke Rincian 3.
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Bersekolah selama seminggu yang lalu (b4p2a2)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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Bersekolah selama seminggu yang lalu (b4p2a2)
File: sakernas05nov
- Sekolah adalah kegiatan bersekolah baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak
termasuk yang sedang libur.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah melakukan seperti di bawah ini selama seminggu yang lalu: sekolah ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Untuk setiap jenis kegiatan lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila Rincian 2.a.1
sampai dengan Rincian 2.a.4 berkode 2 ("Tidak") lanjutkan ke Rincian 3.
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Mengurus rumah tangga selama seminggu yang lalu (b4p2a3)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
- Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa
mendapat upah/gaji.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah melakukan seperti di bawah ini selama seminggu yang lalu: mengurus rumah tangga ?
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Untuk setiap jenis kegiatan lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila Rincian 2.a.1
sampai dengan Rincian 2.a.4 berkode 2 ("Tidak") lanjutkan ke Rincian 3.
- Seminggu yang lalu adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Melakukan kegiatan lainnya selama seminggu yang lalu (b4p2a4)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-1

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
- Kegiatan lainnya adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah melakukan seperti di bawah ini selama seminggu yang lalu: melakukan kegiatan lainnya ?
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Melakukan kegiatan lainnya selama seminggu yang lalu (b4p2a4)
File: sakernas05nov
Pertanyaan lanjutan
Bila R2.a.1 hingga R2a.4=2, lanjut ke R3
Instruksi pewawancara
- Cara pengisian: Untuk setiap jenis kegiatan lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apabila Rincian 2.a.1
sampai dengan Rincian 2.a.4 berkode 2 ("Tidak") lanjutkan ke Rincian 3.
- 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 (b4p2b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan
lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah,
mengurus rumah tangga dan lainnya (kursus, olah raga, rekreasi, dan kegiatan sosial). Waktu luang yang digunakan untuk
arisan keluarga, mengunjungi famili, santai, tidur dan bermain tidak dihitung sebagai bahan pembanding.
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
Instruksi pewawancara
Rincian ini ditanyakan apabila Rincian 2.a berkode 1 responden menjawab (“Ya”) lebih dari satu, maka tanyakan kegiatan
apa yang menggunakan waktu terbanyak. Lingkari kode yang sesuai dengan jawaban responden. Bila jawabannya berkode
1, lanjutkan ke Rincian 4.

Mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja
selama seminggu yang lalu (b4p3)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
Q3 ditanyakan apabila Rincian 2.a.1 = 2
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Mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja
selama seminggu yang lalu (b4p3)
File: sakernas05nov
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu?
Instruksi pewawancara
- Rincian ini ditanyakan apabila Rincian 2.a.1 berkode 2.
- Jika pada masa seminggu yang lalu ia mencari pekerjaan, dikategorikan sebagai mencari pekerjaan. Jika pada masa
seminggu yang lalu ia tidak melakukan kegiatan apapun, dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.
- 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.

Apakah sedang mencari pekerjaan (b4p4)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 b4p2a1 - b4p2a4
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah sedang mencari pekerjaan?
Instruksi pewawancara
- Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa
waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang
telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Apakah sedang mempersiapkan usaha baru (b4p5)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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.
Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila ‘tindakannya nyata’ seperti mengumpulkan modal atau
perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.
Populasi
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Apakah sedang mempersiapkan usaha baru (b4p5)
File: sakernas05nov
ART berusia 10 tahun dan lebih yang menjawab "tidak" pada pertanyaan b4p2a1 - b4p2a4
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu?
Pertanyaan lanjutan
Jika R2.a.1 = 2 dan R3 = 2, lanjutkan ke R17.
Instruksi pewawancara
- Mempersiapkan suatu usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan
dalam rangka membuka usaha. Perlu langkah yang kongkrit seperti mengumpulkan modal, mengurus perijinan, dsb.
- Kegiatan mempersiapkan suatu usaha tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan
beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.
- Cara pengisian: Setelah menjawab Rincian 5, apabila anggota rumah tangga yang bersangkutan tidak bekerja/sementara
tidak bekerja (Rincian 2.a.1 berkode 2 dan Rincian 3 berkode 2), maka lanjutkan ke R17.

Jumlah hari kerja (b4p6a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah hari kerja :...... 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.

Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama
seminggu yang lalu (b4p6b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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. Jika responden
sementara tidak bekerja isikan angka 00.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
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Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama
seminggu yang lalu (b4p6b)
File: sakernas05nov
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu?
...jam
Instruksi pewawancara
Cara pengisiannya:
1. Tuliskan jumlah jam kerja dari setiap hari kerja selama seminggu yang lalu di masing-masing kotak hari, disesuaikan
dengan hari pencacahan.
2. Jumlahkan jam kerja selama seminggu yang lalu dalam satu angka dibelakang koma dan isikan jumlah jam kerja
tersebut kedalam kotak sebelah kanan setelah dilakukan pembulatan.
3. Maksimum jumlah jam kerja yang dapat diisikan pada kotak adalah 98 jam. Bila jumlah jam kerja lebih dari 98 jam
tuliskan seadanya pada tempat yang tersedia, tetapi pada kotak cukup isikan 98.

Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja
selama seminggu yang lalu (b4p7)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2321

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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) 2000 yang tidak lagi
menggolongkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan sektor/lapangan usaha (sembilan sektor) namun berdasarkan
kategori (18 kategori) dan golongan pokok (63 golongan pokok).
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu yang lalu:
......................................................
(tuliskan selengkap-lengkapnya)
(diisi oleh Editor)
Instruksi pewawancara
Tuliskan lapangan usaha dari pekerjaan utama selama seminggu yang lalu selengkap mungkin agar memudahkan dalam
pengolahan selanjutnya (memudahkan petugas pada waktu pemberian kode klasifikasi industri pada kotak).
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.
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Jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama selama seminggu
yang lalu (b4p8)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-999

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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 Jenis Pekerjaan/Jabatan Indonesia (KJI) 1982.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama selama seminggu yang lalu:
......................................................
(tuliskan selengkap-lengkapnya)
(diisi oleh Editor)
Instruksi pewawancara
- Tuliskan jenis pekerjaan dari pekerjaan utama selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengolahan, khususnya pada
waktu pemberian beberapa digit Kode KJI oleh editor. Pergunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang baku, jangan
menggunakan istilah daerah.
- Kode diisi oleh Editor.

Jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu (b4p9)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu:.....jam.
Instruksi pewawancara
Tuliskan jumlah jam kerja untuk pekerjaan utama selama seminggu yang lalu. Cara penghitungan jam kerja utama selama
seminggu yang lalu, sama dengan cara penghitungan jam kerja untuk seluruh pekerjaan pada Rincian 6.b. Ingat, jumlah
jam kerja untuk pekerjaan utama harus lebih kecil atau sama dengan jumlah jam kerja untuk seluruh pekerjaan yang
dilakukan selama seminggu yang lalu.
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Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang
lalu (b4p10)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-7

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
- Sementara tidak bekerja: jika R3=1 maka R10.a tidak boleh berkode 5 atau 6 atau 7
- R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu:
Pertanyaan lanjutan
- Lanjut ke R11 bila jawaban berkode= 1, 5 atau 6
- Lanjut ke R14.a bila jawaban berkode = 2 atau 7
- Lanjut ke R10.b bila jawaban berkode= 3
- Lanjut ke R12 bila jawaban berkode= 4
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkarilah kode yang sesuai dengan jawaban responden. Bila jawaban responden berkode 1, 5, atau 6
lanjutkan ke Rincian 11. Bila jawaban berkode 2 atau 7, lanjutkan ke Rincian 14.a, berkode 3 lanjut ke Rincian 10.b,
sedangkan bila jawaban berkode 4 lanjutkan ke Rincian 12.

Jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar (b4p10b)
File: sakernas05nov
Gambaran

33

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2005 Semester 2

Jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar (b4p10b)
File: sakernas05nov
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar?
Pertanyaan lanjutan
- Lanjut ke R14.a
Instruksi pewawancara
- Jumlah buruh/karyawan/pegawai yang dibayar tidak termasuk pemilik dan pekerja tak dibayar. Jika isian lebih dari 100,
maka isikan angka 98.
- Rincian 10.b ditanyakan apabila Rincian 10.a berkode 3 (berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar). Lingkari kode yang
sesuai dengan jawaban responden. Setelah itu lanjutkan ke rincian 14.a.

Pendapatan bersih sebulan yang lalu (b4p11)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-15000000

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Pendapatan bersih sebulan yang lalu adalah imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun barang
yang diterima oleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas
di non pertanian.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Pendapatan bersih sebulan yang lalu:
Rp ......................
Instruksi pewawancara
- Rincian 11 hanya ditanyakan apabila Rincian 10.a salah satu berkode 1, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan dengan
status sebagai berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non pertanian.
- Cara pengisian: Tuliskan pendapatan bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dan jumlah hari yang dibutuhkan
pada R11.a, kemudian lanjutkan ke R11.b.

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan pada R11.a (b4p11b)
File: sakernas05nov
Gambaran
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Jumlah hari kerja yang dibutuhkan pada R11.a (b4p11b)
File: sakernas05nov
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-31

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan pada R11.a:
........hari
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R14.a
Instruksi pewawancara
- Rincian 11 hanya ditanyakan apabila Rincian 10.a salah satu berkode 1, 5 atau 6 yaitu mempunyai pekerjaan dengan
status sebagai berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non pertanian.
- Jumlah hari kerja yang dibutuhkan: isiannya merujuk kepada isian yang terdapat pada Rincian 11.a. Isian pada Rincian
11.b terbatas hanya pada hari kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan di Rincian 11.a. Konsep hari kerja
lihat penjelasan Rincian 6.a. Jumlah maksimum isiannya adalah 30 atau 31 hari.

Upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama (uang) (b4p12a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-15000000

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R12 ini hanya ditanyakan apabila R11.a berkode 4 yaitu mempunyai pekerjaan dengan status sebagai
buruh/karyawan/pegawai.
- R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama?
Uang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
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Upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama (uang) (b4p12a)
File: sakernas05nov
- Rincian 12 ditanyakan bila Rincian 10.a berkode 4, yaitu mempunyai pekerjaan dengan status buruh/karyawan/pegawai.
-Tuliskan upah/gaji bersih dalam bentuk uang dan barang yang diterima buruh/karyawan/pegawai selama sebulan sesuai
dengan jawaban responden, kemudian isikan ke dalam kotak yang tersedia.
- Jika upah/gaji bersih yang biasa diterima selama sebulan berupa:
a) Uang, isikan pada ruang Rincian 12.a yang tersedia dan pindahkan ke dalam kotak
b) Barang yang sudah dinilai dengan harga setempat, isikan pada ruang Rincian 12.b yang tersedia dan pindahkan ke
dalam kotak.
c) Uang dan barang, isikan untuk uang dan nilai barang, dan pindahkan ke kotak masing-masing.
- Tanyakan lagi bila upah/gaji/pendapatan bersih yang dilaporkan diluar kewajaran.
- Upah/gaji mingguan: 5 hari kerja = (upah atau gaji mingguan : 5 x 21), 6 hari kerja = (upah atau gaji mingguan : 6 x 25)
- Upah/gaji tengah bulanan: 5 hari kerja = (upah atau gaji tengah bulanan : 10 x 21), 6 hari kerja = (upah atau gaji tengah
bulanan : 12 x 25)

Upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari
pekerjaan utama (barang) (b4p12b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-2000000

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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)
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R12 ini hanya ditanyakan apabila R11.a berkode 4 yaitu mempunyai pekerjaan dengan status sebagai
buruh/karyawan/pegawai.
- R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama?
Barang:
Rp .................................................................
Instruksi pewawancara
- Rincian 12 ditanyakan bila Rincian 10.a berkode 4, yaitu mempunyai pekerjaan dengan status buruh/karyawan/pegawai.
-Tuliskan upah/gaji bersih dalam bentuk uang dan barang yang diterima buruh/karyawan/pegawai selama sebulan sesuai
dengan jawaban responden, kemudian isikan ke dalam kotak yang tersedia.
- Jika upah/gaji bersih yang biasa diterima selama sebulan berupa:
a) Uang, isikan pada ruang Rincian 12.a yang tersedia dan pindahkan ke dalam kotak
b) Barang yang sudah dinilai dengan harga setempat, isikan pada ruang Rincian 12.b yang tersedia dan pindahkan ke
dalam kotak.
c) Uang dan barang, isikan untuk uang dan nilai barang, dan pindahkan ke kotak masing-masing.
- Tanyakan lagi bila upah/gaji/pendapatan bersih yang dilaporkan diluar kewajaran.
- Upah/gaji mingguan: 5 hari kerja = (upah atau gaji mingguan : 5 x 21), 6 hari kerja = (upah atau gaji mingguan : 6 x 25)
- Upah/gaji tengah bulanan: 5 hari kerja = (upah atau gaji tengah bulanan : 10 x 21), 6 hari kerja = (upah atau gaji tengah
bulanan : 12 x 25)

36

Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional 2005 Semester 2

Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Pendapatan
(b4p13a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Income is nett income received from the main job in the form of money or goods and which have reduced from costs and
expenses of the whole work. For this aspect (income) that can be circled only Code 1 to Code 4 (should not be coded 0).
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: pendapatan
Instruksi pewawancara
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)

Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Fasilitas
tempat kerja (b4p13b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Fasilitas tempat kerja adalah sarana: yang tersedia untuk mendukung kelengkapan tempat kerja, seperti
ketersediaan/kelengkapan paralatan kantor, kondisi gedung, kondisi ruang kerja (ventilasi, jendela atau AC).
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: fasilitas tempat kerja
Instruksi pewawancara
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)
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Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Jaminan
kesehatan (b4p13c)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan secara langsung atau tak langsung demi kesehatan para karyawan
maupun keluarganya. Misalnya tersedianya poliklinik, dokter perusahaan/kantor, tunjangan kesehatan, penggantian biaya
pengobatan, baik penuh maupun sebagian dan lainnya.
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: jaminan kesehatan
Instruksi pewawancara
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)

Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Fasilitas
keselamatan kerja (b4p13d)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Fasilitas keselamatan kerja adalah fasilitas yang seharusnya disediakan oleh perusahaan/kantor/tempat kerja untuk
dipergunakan dalam melaksanakan jenis pekerjaan dengan tujuan menjamin keselamatan pekerja, seperti pakaian kerja
khusus, sepatu, topi, penutup muka dan lainnya.
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: fasilitas keselamatan kerja
Instruksi pewawancara
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Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Fasilitas
keselamatan kerja (b4p13d)
File: sakernas05nov
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)

Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Fasilitas
transportasi (b4p13e)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Fasilitas transportasi adalah kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi pengangkutan dari maupun ke tempat
kerja, juga fasilitas kendaraan yang memadai.
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: fasilitas transportasi
Instruksi pewawancara
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)

Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Keadaan
secara keseluruhan (b4p13f)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Keadaan
secara keseluruhan (b4p13f)
File: sakernas05nov
Keadaan secara keseluruhan adalah keadaan buruh/karyawan/pegawai dibayar secara umum yang bersumber dari tempat
kerja. Untuk karakteristik secara keseluruhan yang dapat dilingkari hanya Kode 1 sampai dengan Kode 4 (tidak boleh
berkode 0).
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan sekarang dibandingkan setahun yang lalu: Keadaan secara keseluruhan
Instruksi pewawancara
- Ke enam aspek dalam Rincian ini akan ditanyakan kepada responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai
dibayar.
- Dalam menanyakan pertanyaan ini hendaknya digunakan pertanyaan yang lengkap. Perlu juga ditegaskan bahwa untuk
mendapatkan jawaban yang mendekati keadaan sesungguhnya memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu ditelusuri
kembali
jawaban responden tersebut.
- Yang dimaksud keadaan setahun yang lalu adalah keadaan tepat 12 bulan sebelum saat pencacahan(Februari ke Februari
atau Agustus ke Agustus)

Pertama kali mulai bekerja/berusaha (b4p14a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kapan pertama kali mulai bekerja/berusaha?
Pertanyaan lanjutan
- Lanjut ke R15 bila R14a = 1
- Lanjut ke R14b bila R14a = 2
- Tuliskan tanggal dan bulannya pada kotak yang tersedia bila R14a = 2
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkarilah Kode 1 bila responden saat pertama kali bekerja/berusaha pada tanggal 30 November 2004
atau sebelumnya, maka lanjutkan ke Rincian 1.a. Sedangkan bila yang dilingkari Kode 2 responden saat pertama kali
bekerja/berusaha sesudah 30 November 2004, maka tuliskan bulan dan tahun pada kotak yang tersedia lalu lanjutkan ke
Rincian 14.b.

Pertama kali mulai bekerja/berusaha (bulan) (b4p14bln)
File: sakernas05nov
Gambaran
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Pertama kali mulai bekerja/berusaha (bulan) (b4p14bln)
File: sakernas05nov
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-12

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?
Lamanya.....................bulan.
Instruksi pewawancara
Tuliskan bulan dan tahun pada kotak yang tersedia lalu lanjutkan ke Rincian 14.b.

Pertama kali mulai bekerja/berusaha (tahun) (b4p14thn)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-10

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
R6 s.d R14 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha?
Instruksi pewawancara
Tuliskan bulan dan tahun pada kotak yang tersedia lalu lanjutkan ke Rincian 14.b.

Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (b4p14b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-48

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan pendahuluan
- R14.b ditanyakan bila R14.a = 2
- R6 s.d R16 hanya untuk ART yang bekerja atau sementara tidak bekerja (R2.a.1=1 atau R3=1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Lamanya mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha?
LAMANYA: .............. BULAN
Instruksi pewawancara
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Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha (b4p14b)
File: sakernas05nov
- Rincian 14.b ditanyakan bila Rincian 15.a. berkode 2.
- Lamanya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dihitung sejak seseorang melakukan kegiatan
mencari/mempersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jika seseorang pernah bekerja/berusaha lebih dari sekali dalam
beberapa penggal waktu, maka yang dicatat pada Rincian 14.b ini adalah lamanya mencari pekerjaan pada penggal waktu
mendapatkan pekerjaan/usaha pertama kali. Isiannya dinyatakan dalam bulan.

Apakah selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan
tambahan (b4p15)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan tambahan?
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R17 bila R15 = 2
Instruksi pewawancara
- Lingkari kode jawaban yang sesuai dengan jawaban responden. Bila kode 2 yang dilingkari, lanjutkan ke R17.

Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (b4p16)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-950

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama adalah lapangan usaha/pekerjaan tambahan yang utama dari seluruh
pekerjaan/usaha/perusahaan/ instansi tambahan tempat seseorang bekerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang bekerja atau sementara tidak bekerja dengan pekerjaan tambaan selama seminggu
yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama:
......................................................
(tuliskan selengkap-lengkapnya)
(diisi oleh Editor)
Instruksi pewawancara
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Lapangan usaha/pekerjaan tambahan utama (b4p16)
File: sakernas05nov
- 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 7 (pekerjaan
utama).
- Diisi oleh Editor
- Tulis dengan lengkap, cara mengisinya sama dengan petunjuk pengisian Rincian 7.

Alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru
(b4p17)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-6

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
• Tamat sekolah/tidak bersekolah lagi: adalah alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena
telah menyelesaikan pendidikan/sekolah dan atau tidak bersekolah lagi.
• Tanggung jawab mencari nafkah/membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga: alasan bagi mereka yang mencari
pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa bertanggung jawab untuk mencari nafkah atau membantu ekonomi
rumah tangga/keluarga.
• Menambah penghasilan: alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dengan tujuan untuk
menambah penghasilan. Alasan ini berlaku bagi responden yang telah bekerja.
• Pekerjaan yang ada kurang sesuai: alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena pekerjaan
yang sedang atau pernah dijalani dianggap tidak atau kurang sesuai, baik karena hal-hal yang berhubungan dengan
suasana kerja, upah/gaji, waktu, jenis pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.
• PHK / Usaha terhenti: alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena terkena PHK (berhenti
bekerja bukan atas kehendak sendiri dan sudah tidak mempunyai hubungan apa pun dengan majikan atau organisasi
tempat dahulu bekerja) dan juga alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena usaha (baik
sendiri atau tempat kerja) terhenti.
• Lainnya: alasan bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena
alasan-alasan lain yang tidak disebutkan di atas.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Alasan utama 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.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mendaftar pada
bursa kesempatan kerja (b4p18a)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
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Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mendaftar pada
bursa kesempatan kerja (b4p18a)
File: sakernas05nov
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Mendaftar pada bursa kesempatan kerja
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Menghubungi
perusahaan/kantor (b4p18b)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Menghubungi perusahaan/kantor
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Melamar
melalui iklan (b4p18c)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
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Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Melamar
melalui iklan (b4p18c)
File: sakernas05nov
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekeriaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Melamar dengan memanfaatkan iklan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Menghubungi
keluarga/kenalan (b4p18d)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Menghubungi keluarga/kenalan
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mengumpulkan
modal/perlengkapan (b4p18e)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Mengumpulkan modal/perlengkapan
Instruksi pewawancara
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Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mengumpulkan
modal/perlengkapan (b4p18e)
File: sakernas05nov
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mencari
lokasi/tempat usaha (b4p18f)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Mencari lokasi/tempat usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Mengurus surat
perizinan usaha (b4p18g)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Mengurus surat perizinan usaha
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.
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Upaya mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: Lainnya
(b4p18h)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Upaya apa sajakah yang pernah dilakukan ketika mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru? (Bacakan setiap
jawaban):
Lainnya.................................. (tuliskan)
Instruksi pewawancara
- Setiap jawaban Rincian ini harus dibacakan satu per satu oleh pencacah kepada responden. Rincian yang berkode 1 ("Ya")
atau berkode 2 ("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 ("Ya") yang dilingkari.

Lamanya mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha (b4p19)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-95

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis/usaha baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Lamanya mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha?
........ 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. Isiannya dinyatakan dalam bulan dengan melakukan pembulatan
.

Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan (b4p20)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0
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Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan (b4p20)
File: sakernas05nov
Deskripsi
- Pekerjaan purna waktu (Full Time) adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di
tempat bekerja dan biasanya akan merupakan pekerjaan utama.
- Pekerjaan paruh waktu (Part Time) adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja normal
yang berlaku di tempat bekerja.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih yang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru
Pertanyaan pendahuluan
R17 sampai R20 ditanyakan bila R4 = 1 atau R5 = 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Pekerjaan yang dicari/usaha yang sedang dipersiapkan:
Pertanyaan lanjutan
Lanjut ke R23 bila R20 = 1 atau 2
Instruksi pewawancara
Cara pengisian: Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban responden kemudian lanjutkan ke Rincian 23.

Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru (b4p21)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-8

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru:
Pertanyaan lanjutan
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Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha
baru (b4p21)
File: sakernas05nov
Lanjut ke R23 bila R21 = 6 atau 7
Instruksi pewawancara
- Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan jumlah pengangguran pasif, hanya ditanyakan apabila Rincian 4
dan atau 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 responden menyatakan lebih dari satu alasan, tanyakan alasan yang utama. Jika alasan responden adalah “Lainnya”,
maka sebutkan/tuliskan di tempat yang tersedia.
- Bila jawaban responden berkode 6 atau 7, lanjutkan ke Rincian 23.

Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima
(b4p22)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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
Jika ada penawaran pekerjaan, apakah masih mau menerima?
Instruksi pewawancara
- Responden dikategorikan mau menerima pekerjaan (kode jawaban 1 / "Ya") apabila jawabannya secara spontan “Ya” atau
“mau”. Tetapi bila menjawabnya dengan persyaratan tertentu seperti “lihat dulu gaji/upahnya atau dengan menanyakan
jenis pekerjaannya atau dengan syarat lainnya atau dengan menambahkan kata-kata alasan seperti ”apabila ...., namun
...., tergantung ..... ” maka responden tersebut tidak dikategorikan sebagai mau menerima pekerjaan (kode jawaban 2 /
"Tidak").

Apakah pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya (b4p23)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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 pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya ?
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Apakah pernah mempunyai pekerjaan/usaha sebelumnya (b4p23)
File: sakernas05nov
Pertanyaan lanjutan
STOP bila R23 = 2
Instruksi pewawancara
- 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.
- Apabila seseorang tersebut bekerja yang pertama kali maka tidak dianggap sebagai pernah bekerja sebelumnya (Rincian
ini harus berkode 2)

Bila "Ya", apakah berhenti bekerja/pindah pekerjaan setelah 30
November 2004 (b4p24)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-2

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
• Berhenti bekerja adalah keadaan dimana seseorang tidak lagi bekerja dan tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha
(pekerjaan) atau organisasi tempat kerja. Bagi pekerja dibayar, tidak lagi memperoleh pendapatan/imbalan dari pekerjaan
atau organisasi tempat kerja.
• Pindah pekerjaan adalah pindah lapangan dan atau status pekerjaan sehingga tidak lagi mempunyai ikatan dengan usaha
(pekerjaan) atau organisasi tempat bekerja sebelumnya. Khusus yang pindah status pekerjaan hanya ada dua kriteria yaitu
pindah dari status berusaha menjadi status buruh atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus seseorang dapat dikatakan
pindah pekerjaan meskipun lapangan pekerjaan dan status pekerjaannya sama.
Populasi
ART berusia 10 tahun dan lebih dengan pengalaman kerja sebelumnya
Pertanyaan dalam kuesioner
Bila "Ya", apakah berhenti bekerja/pindah pekerjaan yang terjadi setelah 30 November 2004?
Pertanyaan lanjutan
STOP bila R24 = 2
Instruksi pewawancara
- 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 setelah 30
November 2004 (b4p25)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-5

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
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Alasan utama berhenti bekerja/pindah pekerjaan setelah 30
November 2004 (b4p25)
File: sakernas05nov
• P H K adalah alasan bagi buruh/karyawan/pegawai yang berhenti bekerja bukan atas kehendak sendiri, tetapi karena
sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja/karyawan dan pengusaha.
• Tidak ada permintaan (order)/usaha terhenti (bangkrut) alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena tidak ada order
atau permintaan, dan alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena usahanya bangkrut.
• Pendapatan kurang memuaskan alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena merasa pendapatan yang diterima
tidak sesuai dengan yang diharapkan.
• Tidak cocok dengan lingkungan kerja alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena merasa tidak sesuai dengan
lingkungan kerja (lokasi, tempat, personil, peralatan, ruangan) tidak sesuai atau tidak cocok.
• Lainnya alasan bagi mereka yang berhenti bekerja karena alasan selain yang telah disebutkan di atas.
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 berhenti bekerja/pindah pekerjaan yang terjadi setelah 30 November 2004:
Instruksi pewawancara
- Jika responden menyatakan lebih dari satu alasan, tanyakan alasan yang utama. Jika alasan responden “Lainnya”, maka
tuliskan di tempat yang tersedia.

Lapangan usaha/pekerjaan sebelum berhenti bekerja/pindah
pekerjaan terakhir (b4p26)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-990

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

Deskripsi
Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau
yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
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
Lapangan usaha/pekerjaan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir:
......................................................
(tuliskan selengkap-lengkapnya)
(diisi oleh Editor)
Instruksi pewawancara
- Penjelasan dan cara pengisian lihat Rincian 7.
- Tulis jawaban dengan lengkap
- Kode diisi oleh Editor

Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (b4p27)
File: sakernas05nov
Gambaran
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Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan
terakhir (b4p27)
File: sakernas05nov
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-7

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0

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.
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
Pertanyaan dalam kuesioner
Status/kedudukan sebelum berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir:
Pertanyaan lanjutan
Gunakan bagian bagian kosong dari daftar ini untuk mencatat hal-hal yang penting dan perlu dijelaskan serta
masalah-masalah yang ditemui dalam pencacahan.
Instruksi pewawancara
- Konsep status/kedudukan bekerja sama dengan Rincian 10.a tetapi bedanya adalah status/kedudukan bekerja sebelum
berhenti bekerja/pindah pekerjaan terakhir.

Variabel penimbang (timbang)
File: sakernas05nov
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 100-2693

Observasi Valid: 0
Tidak Valid: 0
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