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PENGANTAR PENYUNT1NG

Pengumpulan data untuk berbagai
masalah dalam skala nasional adalah
pekerjaan rumit yang membutuhkan
kecermatan. BiroPusat Statistik, instansi
yang menghimpun berbagai data, tentu
juga memerlukanwaktu dan tenagayang

cukup untuk mendapatkan data yang
baik. Akurasi data antara lain juga
tergantung pada kemampuan dan
kecermatan pengambilan data ketika
berhadapan dengan responden. Sekilas,
pekerjaan mencatat data memang
mudah, tetapi kenyataannya tidak
demikian. Pekerjaan rumit ini tentu
mengandung beberapa kelemahan
selain kelebihan-kelebihannya. Faktorfaktor di atas dikupas oleh S. G. Made
Mamas pada Populasi nomor ini.
Beberapa catatan tentang kelemahan
dan keunggulan Sensus Penduduk 1990
(SP-90) dibandingkan dengan sensussensus sebelumnya dibahas secara
panjang lebar. mulai dari pelaksanaan
pengambilan data sampai dengan
pengolahannya.
Beberapa aspek lain dari SP-90 juga
dibahas dalam nomor ini. Yang cukup
menarik untuk dianalisis lebih lanjut
adalah tingkat kematian bayi dan
harapan hidup. Topik ini ditulis oleh
Kasto yang mengupas tentang variasi
tingkat kematian bayi dan harapan
hidup menurut propinsi. Kupasan
tentang kondisi tingkat fertilitas di

Indonesiadibahas oleh Sukamdi dengan
melihat perkembangan apgka kelahiran
di Indonesia selama dua dasa warsa
terakhir.
Perpindahan penduduk juga
menjadi topik cukup pentingyang perlu
dikupas dari SP-90 ini. Perpindahan
penduduk antarpropinsi di Indonesia
menurut SP-90 ini menunjukkan
keadaan yang makin meningkat. Telaah
tentang hal ini ditulis oleh Ida Bagoes
Mantra. Hallainyang tidak kalahpenting
adalah perkembangan jumlah
penduduk pada masa datang yang
dilihat melalui angka proyeksi
penduduk, ditulis oleh Tukiran.
Beberapa aspek lain yang menarik
dari SP-90 ini masih cukup banyak untuk
bisa ditelaah tetapi tidak dapat
ditampilkan pada nomor ini, misalnya
kondisi angkatan kerja dan telaah usia
lanjut di Indonesia. Namun demikian,
Populasi nomor ini sudah berusaha
sedemikian rupa menampilkan
beberapa bahasan tentang SP-90,
seperti tersaji pada nomor ini dan
semoga bermanfaat.
Selain itu, Redaksi Populasi dan
segenap staf Pusat Penelitian
Kependudukan Universitas Gadjah
Mada tidak lupa mengucapkan Selamat
Tahun Baru 1993, semoga tahun 1993
membawa peningkatan bagi semuanya.

