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“Statistisi yang Professional dan Aktivis Sosial” 

 

Sejak lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tahun 2010 lalu, saya ditempatkan di 

salah satu propinsi termuda di Indonesia, tepatnya di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 

Sulawesi Barat. Kabupaten Majene sendiri merupakan kabupaten terkecil di Propinsi Sulawesi Barat, 

luasnya hanya 947,84 Km
2
 atau sekitar 5% dari total wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 

5 Kabupaten. Belakangan ini Kabupaten Majene memang lagi naik daun dan terkenal karena di 

perairan Majene telah ditemukan beberapa korban kecelakaan Air Asia. 

Sedikitnya jumlah pegawai yang ada telah memaksa saya untuk mengambil alih tanggung 

jawab sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Statistik Produksi. Dengan ini maka saya yang belum 

punya pengalaman sama sekali harus bertanggung jawab terhadap kualitas data di Sektor Ekonomi 

meliputi Sektor Pertanian, Industri, Konstruksi, Pertambangan dan Energi. Awalnya saya sangat 

bingung karena mau kerja apa? Mulai dari mana? dan lain-lain. Tapi untung ada pegawai senior 

terutama kepala kantor saya, yang kebetulan mantan Kepala Seksi Statistik Produksi, sangat banyak 

membantu saya di awal-awal pekerjaan sampai akhirnya saya bisa dan terbiasa.  

Sehari-hari saya harus mengatur pelaksanaan lapangan sensus atau survei dibidang ekonomi, 

seperti mengalokasikan petugas pencacah, pembagian beban kerja, penarikan sampel, pengawasan 

lapangan dan pemeriksaan dokumen hasil pencacahan. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut di-

entry oleh seksi lain (Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik). Data hasil entry lalu saya olah 

menjadi berbagai ukuran statistik atau parameter seperti Perkiraan Produksi Tanaman Pangan, 

Struktur Ongkos Usaha Pertanian, Pendapatan Petani, Indeks, Pendapatan Perkapita, Pendapatan 

Daerah Regional Bruto (PDRB) dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya, saya harus memberikan 

deskripsi dan analisis terkait ukuran statistik atau parameter tersebut dengan kaitannya terhadap 

fenomena ekonomi yang ada dalam sebuah publikasi.  

Tidak hanya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi/thesis yang menggunakan data 

tersebut, banyak juga dari kalangan LSM, swasta, dinas-dinas terkait sampai pemerintah daerah 

menggunakan data tersebut. Oleh karena itu, data tersebut menjadi sangat penting karena sangat 

menentukan arah, kebijakan dan keberhasilan dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi 

pembangunan Indonesia khususnya di Kabupaten Majene.  

Di luar kegiatan kantor, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. 

Sejak 2013 saya tercatat sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Dakwah di Yayasan Harapan Umat 

(YHU) Majene yang fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu setelah 

itu sejak tahun 2014 sampai sekarang saya juga aktif di Lembaga Kajian Pemuda Muslim (LKPM) 



dimana saya ditugaskan sebagai ketuanya. Berbeda dengan YHU, LKPM lebih fokus pada 

pengembangan siswa, mahasiswa dan pemuda secara umum.  

Selama aktif di YHU saya (beserta anggota lainnya) telah melakukan banyak kegiatan seperti 

pelatihan pembuatan makanan tradisional, pengembangan usaha perternakan kambing, pengadaan 

usaha warnet dan program perberdayaan ekonomi rakyat lainnya. Bahkan pada Ramadhan tahun lalu 

YHU telah menjadi Unit Layanan Zakat (ULP) resmi dari Rumah Zakat. Adapun LKPM selama ini 

telah menjadi mitra Dinas Pendidikan Majene dan Kementrian Agama Majene dalam melakukan 

kegiatan-kegiatannya seperti Pelatihan Hypno-teaching untuk meningkatkan kapasitas guru-guru di 

Majene, PTK Expo, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tapi dari kalangan ekonomi lemah di 

SMA 3 Majene, Pesantren Kilat Ramadhan dan lain sebagainya. 

Saya berharap saya bisa meningkatkan ilmu dan kapasitas saya dibidang ekonomi. Sebagai 

seorang aktivis sosial, dengan bertambahnya ilmu dan kemampuan saya, maka akan memudahkan 

saya dalam membuat program-proram yang lebih efektif dan efisien bagi peningkatan kesejarteraan 

masyarakat. Selain itu, BPS tempat saya bekerja merupakan mitra utama pemerintah dalam 

menyediakan data statistik berkualitas guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

evaluasi pembangunan. Karena walau bagaimana pun kegagalan dalam perencanaan pembangunan 

sama halnya dengan merencanaan kegagalan pembangunan itu sendiri.  


