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Latar Belakang 

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), untuk pertama 

kalinya, menekankan pentingnya hubungan antara pengembangan anak usia dini dengan luaran 

pendidikan. Hal ini diuraikan dalam tujuan #4, dan terutama target #4.2. Anak-anak yang tidak 

mengembangkan seluruh potensi mereka akan mengalami dampak negatif berkepanjangan 

terhadap kesehatan, pendidikan di sekolah, dan berpotensi meneruskan hal-hal yang dapat 

merugikan pada generasi berikutnya. Target ini memahami bahwa pendidikan dan pengasuhan 

usia dini mendukung anak untuk membangun keterampilan aksara, matematika, fisik, dan 

sosial-emotional yang dapat mempengaruhi luaran pendidikan mereka. Kerugian atas tidak 

berkembangnya potensi berkaitan dengan berkurangnya lebih dari 20 persen penghasilan 

dimasa dewasa, yang sangat berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional dan kesehatan 

masyarakat, serta menghambat tercapainya SDGs (Britto et al, 2016; Grantham-McGregor et 

al, 2007; Shonkoff et al, 2016; Walker et al, 2007). 

  

Permasalahan pengasuhan, perkembangan kognitif dini, dan pengalaman kesulitan pada anak 

usia dini sering terabaikan dalam penelitian, kebijakan dan program (NSCDC 2007; Walker et 

al, 2007).  Hal tersebut juga terjadi di Indonesia msekipun saat ini Indonesia tidak memiliki 

data tahunan untuk memahami sumber utama dan efek dari kesulitan anak. Tanpa data yang 

lebih kaya tentang kesulitan hidup di masa kanak-kanak dan faktor-faktor yang membangun 

ketahanan anak terhadap kesulitan dalam konteks yang berbeda, pemerintah akan mengalami 

kesulitan dalam merancang strategi, menargetkan serta mengalokasikan sumber daya yang 

tepat untuk melindungi perkembangan anak secara baik. Sebagai salah satu komitmen 

pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan kualitas pendidikan dan pengembangan anak usia 

dini melalui Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2015-2019, ada kebutuhan yang 

semakin mendesak untuk menghasilkan pembelajaran mengenai hal-hal yang terbaik untuk 

kebutuhan berbagai anak dari waktu ke waktu.  

 

Di awal 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pusat Kajian 

Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bersama dengan 

mitra dari Columbia University, Universitas Atma Jaya dan SurveyMETER meluncurkan 

inisiatif studi longitudinal yang bertujuan untuk membangun basis bukti nasional mengenai 

dampak kesulitan hidup di masa kanak-kanak terhadap kualitas hidup, ketahanan, dan potensi 

generasi penerus. Studi ini akan melihat dampak kesulitan terhadap kualitas hidup anak dari 

balita hingga remaja akhir. Kategori kesulitan hidup yang akan diteliti adalah: (1) tidak 

terpenuhinya akses terhadap perawatan responsif dan sumberdaya kritis (seperti gizi dan 

makanan yang tepat) (2) tidak terpenuhinya akses terhadap layanan dasar yang berkualitas 

(seperti kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial), dan (3) paparan terhadap situasi sulit 

(seperti kekerasan dan bencana alam). Studi ini akan menyediakan bukti tentang bagaimana 

variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap empat luaran utama yang meliputi (1) 

partisipasi sekolah dan pembelajaran; (2) kesehatan fisik; (3) kesejahteraan psikososial, 

perkembangan kognitif, keterampilan sosial; dan (4) partisipasi ekonomi. Studi longitudinal ini 

akan dimulai dengan pengujian instrumen pada tahun 2017 sebelum dilakukan peluncuran 

gelombang pertama pengumpulan data pada tahun 2018. 
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Studi penjajakan/eksploratif dilakukan pada Oktober 2016 untuk mendapatkan informasi 

mengenai perencanaan desain dan pelaksanaan studi longitudinal. Secara khusus, studi 

eksploratif bertujuan untuk menemukan variabel budaya, politik, geografis, etis dan variabel 

sistemik lainnya yang dapat menghambat pilihan-pilihan metodologi yang tersedia bagi studi 

longitudinal. Studi eksploratif ini juga bertujuan untuk menemukenali kekosongan-kekosongan 

penting dalam konteks kelembagaan dan literatur internasional yang dapat diisi oleh studi 

longitudinal. Studi eksploratif ini dilaksanakan di Jakarta (untuk perwakilan nasional) dan di 3 

wilayah di Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamasa). Tiga wilayah ini 

dipilih secara purposif berdasarkan indikator capaian pendidikan yang dimiliki oleh 

Kemendikbud. Kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia dan akses juga menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan wilayah. Ringkasan eksekutif ini memuat temuan awal dan 

rekomendasi dari studi ekploratif yang sudah dilaksanakan. Temuan ini dapat dipandang 

sebagai temuan sementara alih-alih dipandang sebagai kesimpulan akhir mengingat belum 

mencakup masukan dari mitra utama studi . 

 

Studi eksploratif ini merupakan studi kualitatif yang terdiri dari kajian literatur, wawancara 

semistruktur dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Wawancara dan 

Diskusi kelompok dilakukan dengan partisipan dari beberapa Kementerian/ Lembaga serta 

Dinas/Kantor terkait di tingkat daerah yang mencakup sektor pendidikan, sektor sosial, sektor 

kesehatan, administrasi kependudukan, kementerian agama, sektor pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, badan perencanaan pembangunan, dan badan pemberdayaan 

masyarakat desa. Partisipan dari sektor pemerintahan lainnya meliputi perwakilan aparat desa, 

kepala sekolah, guru PAUD dan SD, petugas kepolisian, tenaga kesehatan tingkat desa dan 

masyarakat, pekerja sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta berbagai 

fasilitator bidang sosial. Wawancara dan diskusi kelompok ini juga melibatkan perwakilan dari 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), tokoh masyarakat dan pimpinan pesantren. 

 
 

Tabel 1. Jumlah Wawancara informan kunci dan diskusi kelompok perwilayah 

Wilayah 
Wawancara Informan 
Kunci 

Diskusi Kelompok 
Terarah 

Jakarta 7 2 

Mamuju 26 4 

Mamuju Tengah 26 4 

Mamasa 20 4 

Total 79 14 
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Ringkasan Temuan Utama 
 
Berikut adalah rangkuman temuan utama dari penelitian lapangan yang berkaitan  dengan 
keempat pertanyaan penelitian. 
 
Konsep kesulitan hidup di masa kanak-kanak dan faktor-faktor yang berkontribusi pada 
ketahanan anak sebagaimana dipahami oleh para pemberi layanan dan tokoh masyarakat 
di tingkat daerah: 
 

 Terdapat definisi kesulitan hidup yang berbeda-beda, yang tergantung pada sektor dan 
bidang yang menjadi kekhususan para responden yang diwawancara, meskipun ada 
beberapa jenis kesulitan hidup yang muncul/disebutkan oleh responden di berbagai 
sektor dan lokasi. Kesulitan hidup tersebut mencakup: kemiskinan, ketiadaan akses pada 
layanan dasar, kekurangan gizi atau malnutrisi, dan disabilitas. Gangguan mental berat 
serta penggunaan NAPZA juga kerap disebutkan. 

 Ada banyak ketidaksepakatan tentang peran hukuman fisik dan hukuman verbal 
terhadap perkembangan anak. Banyak yang merasa bahwa orang dewasa berhak 
menggunakan tindakan fisik terhadap anak untuk membangun “karakter” anak, 
sedangkan sebagian lainnya merasa hal tersebut merupakan bentuk penganiayaan dan 
dapat berdampak buruk pada harga diri dan temperamen anak.  

 Peserta juga memiliki opini yang beragam tentang apakah anak yang bekerja dianggap 
sebagai jenis kesulitan hidup, karena banyak yang meyakini bahwa anak  punya 
kewajiban untuk turut andil pada perekonomian keluarga. Sebagian lainnya meyakini 
bahwa bekerja dapat membawa dampak negatif bagi anak, khususnya ketika pekerjaan 
yang dilakukan adalah pekerjaan yang berbahaya, atau ketika pekerjaan tersebut 
membuat anak tidak dapat bersekolah. 

 Ketahanan merupakan konsep yang tidak dikenal secara luas oleh sebagian besar 
informan, dan sulit untuk dibahas secara terperinci. Sekolah dan fasilitas kesehatan 
banyak dipandang sebagai komponen penting dalam kemampuan anak bertahan dalam 
atau untuk memulihkan diri dari kesulitan hidup. Pejabat di tingkat nasional dan 
daerah sepakat bahwa kompetensi orang tua dan gaya pengasuhan orang tua membawa 
efek besar pada kualitas hidup anak dan pada kemampuannya untuk mengatasi 
kesulitan. Keluarga besar dan tetangga juga kerap dilaporkan menjadi sumber 
dukungan yang penting, khususnya ketika orang tua tidak mampu atau tidak bersedia 
mengasuh anak-anaknya. 

 Keragaman  etnik dan agama juga disebutkan oleh sebagian responden sebagai hal 
yang berkontribusi pada ketahanan anak, yaitu dengan membuat anak terpajan pada 
berbagai pemikiran baru dan dengan memotivasi mereka untuk bersaing dengan 
kelompok lainnya. 
 

Kekosongan data terkait kesulitan dan kualitas hidup anak yang diidentifikasi oleh 
pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan yang dianggap menjadi kendala dalam 
tercapainya tujuan perencanaan program dan kebijakan: 
 

 Studi ini menemukan diskoneksi yang besar antara staf  di lini depan (yang kerap 
bertanggung jawab mengumpulkan data primer), pejabat pemerintah di tingkat 
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kabupaten (yang bertanggung jawab menerima dan mentransfer data), serta staf di 
tingkat nasional (yang menggunakan data untuk keperluan perencanaan).  

 Staf di lini depan dan pejabat di tingkat kabupaten umumnya kurang melek data, kerap 
tidak memahami bagaimana data dapat diterjemahkan ke dalam tindakan, dan merasa 
bahwa kebanyakan konstituen mereka sudah terlalu sering diteliti. Saat melakukan 
pengumpulan data baru, staf yang langsung berinteraksi dengan masyarakat kerap 
melaporkan bahwa mereka kesulitan menyampaikan tujuan pengumpulan data tersebut 
sedemikian rupa kepada peserta penelitian agar mereka tetap mau berpartisipasi dalam 
penelitian tanpa menimbulkan ekspektasi bahwa mereka akan mendapatkan layanan 
atau manfaat lain.  

 Sebagian informan di daerah mengidentifikasi adanya kekosongan data-data yang 
berharga, termasuk data prevalensi penyandang disabilitas. Salah satu informan 
menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik di tingkat nasional sehubungan dengan 
tantangan/permasalahan yang dihadapi siswa dan tenaga pendidik akan dapat 
diperoleh apabila terdapat upaya yang lebih baik untuk mendokumentasikan cara-cara 
yang digunakan oleh guru dan pihak penyelenggara sekolah untuk menyelesaikan 
permasalahan siswa yang sifatnya non-akademis, misalnya masalah kekerasan.   

 Pejabat di tingkat nasional menginginkan data penduduk yang lebih lengkap dan sahih 
terkait isu seperti kekerasan pada anak,anak yang tidak bersekolah, kompetensi 
orangtua dan kondisi pengasuhan. Di beberapa kasus, responden melaporkan bahwa 
mereka tidak menerima data minimum dari pejabat di tingkat daerah. Banyak yang 
menyatakan bahwa mereka memerlukan data dari kementerian lain yang masih belum 
dapat mereka akses secara langsung. Pejabat pendidikan di tingkat nasional juga 
menyatakan ingin meningkatkan kemampuan internal mereka untuk melakukan 
analisis yang kompleks terhadap data yang mereka miliki.  
 

Tantangan dalam melakukan studi longitudinal di tingkat nasional dengan anak: 
 

 Responden mengidentifikasi beberapa topik yang berpotensi dianggap sensitif atau 
menyinggung perasaan yang sebaiknya ditangani dengan hati-hati, yaitu topik 
mencakup gizi buruk, konsumsi rumah tangga, perceraian orang tua, aktivitas seksual, 
dan kekerasan—baik terhadap anak maupun dalam rumah tangga secara umum.  

 Kenyataan bahwa banyak warga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam beberapa 
survei tanpa menerima manfaat langsung bisa jadi membuat mereka enggan untuk 
berpartisipasi lebih lanjut, khususnya bila menyangkut komitmen lanjutan untuk terus 
berpartisipasi selama beberapa tahun ke depan.  

 Investasi waktu dan biaya yang besar mungkin dibutuhkan bagi enumerator untuk 
menjangkau rumah tangga yang berada di wilayah terpencil.  

 Tingginya angka migrasi (perpindahan penduduk), serta jenis pekerjaan yang 
megharuskan berada jauh dari rumah dalam jangka waktu lama dapat berkontribusi 
pada besarnya penurunan jumlah peserta dalam jangka panjang di daerah tertentu. 

 
Ciri/karakteristik yang paling berguna dalam menentukan semesta pencuplikan 
(sampling universe) untuk studi longitudinal anak dan keluarga: 

 Berbagai temuan menunjukkan bahwa individu dari daerah terpencil dan individu yang 
bermigrasi, bekerja musiman, atau menghabiskan banyak waktu bekerja jauh dari 
rumah bisa jadi merupakan subpopulasi yang penting dengan  pengalaman kesulitan 
hidup dan kemampuan bertahan yang berbeda . Memasukkan  kelompok tersebut dalam 
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studi  akan memperbesar biaya, namun bila mereka dikesampingkan dari penelitian 
ataudibiarkan menyusut secara tidak berimbang akan menciptakan bias pada hasil studi.    

 Kebanyakan responden merasa bahwa akses pada layanan dasar, khususnya pendidikan, 
merupakan hal yang penting bagi pembentukan karakter dan ketahanan anak, akan 
tetapi terdapat kekosongan literatur yang signifikan di negara berkembang tentang 
efek jangka panjang dari berbagai jenis intervensi yang dilakukan terhadap pencapaian 
kalangan anak muda yang menghadapi kesulitan hidup. Ini menunjukkan bahwa bisa 
jadi ada nilai manfaat yang besar yang bisa diperoleh dari upaya menelusuri 
perkembangan anak sampai mereka mencapai usia remaja.  

 Literatur yang ada menunjukkan bahwa ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan 
mengikutsertakan ibu hamil dalam studi longitudinal seperti studi, karena keterpajanan 
pada kesulitan hidup saat sebelum dan sesudah melahirkan dapat membawa 
konsekuensi unik terhadap perkembangan seorang anak. Akan tetapi, mengingat 
rendahnya angka kehamilan secara relatif dan masih kurang sempurnanya pemantauan 
terhadap kehamilan, maka mengikutsertakan dan menjaga agar ibu-ibu hamil yang 
menjadi sampel kemungkinan tidak efektif dari segi biaya, khususnya di daerah 
terpencil.  

 
Teman-temuan ini memberikan pemahaman yang unik bagi langkah berikutnya untuk 
merancang studi longitudinal , namun ada beberapa isu yang masih belum dapat diatasi dalam 
penelitian lapangan ini. Misalnya, mengingat lokasi studi, sulit untuk mengeksplorasi 
hubungan antara kekerasan politik dan perkembangan anak , padahal sebenarnya hal ini bisa 
jadi relevan bagi banyak situasi di Indonesia. Temuan-temuan ini juga seluruhnya bergantung 
pada masukan yang diperoleh dari para pejabat, penyedia layanan, tokoh masyarakat, dan 
masyarakat sipil, dan dengan demikian mengesampingkan aspek berharga dari pengalaman 
anak dan pengasuhnya terkait dengan kesulitan hidup yang mereka hadapi.  

Rekomendasi 
Bagian ini memuat rekomendasi terkait pendekatan yang lebih luas bagi studi Longitudinal dan 

diikuti dengan rekomendasi teknis bagi penyusunan dan pengujian instrumen penelitian. 

Pendekatan dalam Studi Longitudinal 

 Menggunakan pendekatan metode campuran. Agar dapat memenuhi seluruh tujuan 

dalam penelitian ini, studi longitudinal ini hendaknya menggunakan berbagai metode 

penelitian, termasuk wawancara terstruktur (yang  ramah-anak) bagi anak-anak dan 

orang dewasa pada rumah tangga yang terpilih, asesmen terstruktur dari segi 

kelembagaan bagi sekolah di lokasi terpilih (termasuk performa para pengajar dan 

siswa), serta berbagai metode kualitatif yang diadaptasikan untuk berbagai usia.  

 

 Adanya upaya pengamanan dan senantiasa mengedepankan etika penelitian. 

langkah penting berikutnya dalam desain studi ini ialah menyusun pedoman dan 

protokol etika dan pengamanan secara cermat dan sensitif budaya mengingat topik 

sensitif yang dibahas pada studi, tingkat kerentanan yang relatif bahwa anak dapat 

terkena dampak buruk dari keikutsertaannya dalam penelitian, serta kemungkinan 

banyak kelompok masyarakat yang dijadikan sampel dalam studi ini merasa bahwa 

mereka “sudah terlalu sering diteliti”. Pedoman dan Protokol ini hendaknya 
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diperbaharui sebelum dan sesudah dilakukannya tiap kegiatan penelitian, tersedia 

secara luas bagi semua mitra dan staf penelitian dalam bahasa yang sesuai, serta 

menjadi komponen inti dalam pelatihan penelitian. Salah satu komponen penting dalam 

pedoman dan protokol etika dan pengamanan ini juga mencakup pernyataan kesetujuan 

bagi seluruh partisipan.Pernyataan kesetujan ini merupakan suatu proses yang terus 

menerus dan bukanlah sesuatu yang didapatkan hanya sekali saja. Pernyataan 

kesetujuan ini akan perlu dimintakan pada seluruh peserta sebelum dilakukannya 

pengumpulan data untuk setiap gelombang/tahapan, serta akan terdiri dari beberapa 

bagian, termasuk persetujuan untuk berpartisipasi pada saat itu juga, persetujuan untuk 

dihubungi kembali untuk berpartisipasi di masa mendatang, persetujuan untuk 

dihubungi melalui saudara dan teman seandainya yang bersangkutan pindah, dan 

persetujuan untuk memetakan dan mengambil gambar rumah tangga yang 

berpartisipasi. Selain itu mungkin juga perlu dimintakan persetujuan untuk bersedia 

dilibatkan dalam analisis yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

 

 Mengkaji dan mengatasi risiko. Di tiap lokasi terpilih, tim peneliti hendaknya bekerja 

sama dengan pemuka wilayah setempat dan penyedia layanan guna mendapat 

penerimaan untuk melakukan studi, memetakan wilayah yang aman untuk melakukan 

penelitian dan jaringan rujukan seandainya muncul kebutuhan serius dan mendesak. 

Keterlibatan pemuka wilayah setempat juga diperlukan untuk  menilai kemungkinan 

penggunaan metode, pertanyaan, atau kata-kata tertentu bisa jadi membawa dampak 

buruk/merugikan atau menyinggung responden (khususnya terkait dengan topik yang 

sensitif, seperti misalnya kekerasan, kesehatan mental, dan disabilitas), serta untuk 

menyusun strategi pengamanan agar seluruh responden dapat ikut serta secara 

bermakna di dalam penelitian.  

 

 Berkomunikasi secara efektif. Perlu disusun suatu strategi dan protokol komunikasi 

yang komprehensif antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 

mitra-mitra dalam studi, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam studi. Hal ini 

penting guna memastikan terjadinya koordinasi horizontal yang lancar di tingkat 

nasional selama dilakukannya perencanaan dan pelaksanaan studi serta analisis dan 

publikasi hasil studi ini. Strategi tersebut juga akan membantu Kemendikbud 

menunjukkan manfaat studi semacam ini bagi sektor lainnya, dan dengan demikian 

mendapatkan dukungan dari di kementerian/lembaga lainnya. Strategi ini juga akan 

memastikan adanya koordinasi vertikal yang lebih baik dalam Kemendikbud sendiri, 

sehingga informasi yang relevan bagi pelaksanaan studi dan pemanfaatan hasil studi 

dapat dikomunikasikan secara lebih efektif pada para pimpinan di daerah serta para staf  

lini depan. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa masyarakat yang 

berpartisipasi memahami temuan studi serta pemanfaatannya, dan bahwa mereka juga 

dapat memberikan masukan/umpan balik bagi studi ini.   
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Penyusunan dan Pengujian Instrumen Penelitian  

Mengurangi beban responden. Instrumen dalam studi ini hendaknya dirancang 

seefisien mungkin agar peserta penelitian dan enumerator dapat terlibat secara efektif 

serta dapat meminimalkan dampak negatif dari keikutsertaan mereka. Salah satu 

strategi agar survei ini dapat dibuat lebih padat ialah agar sebagian besar keterangan 

yang tidak berubah dari waktu ke waktu (misalnya tanggal lahir, tingkat pendidikan 

orang tua, dll.) ditanyakan hanya pada survei awal yang dilakukan untuk keperluan 

penetapan angka dasar (baseline survey), sehingga survei pada gelombang berikutnya 

dapat lebih singkat. Akan tetapi, ada beberapa pertanyaan yang masih perlu ditanyakan 

kembali pada putaran berikutnya, meskipun jawaban atas pertanyaan tersebut tidak 

berubah dari waktu ke waktu, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

seberapa baik peserta mampu mengingat kembali apa yang sudah mereka sampaikan 

sebelumnya (recall quality). Strategi lain dapat mencakup penggunaan desain panel 

berputar (rotating panel design), yaitu wawancara tidak dilakukan pada kelompok anak 

yang sama untuk tiap gelombang survei, melainkan pada panel yang silih berganti. 

Misalnya, sampel dapat dibagi ke dalam tiga kelompok (A, B, dan C) dan ketiga 

kelompok tersebut akan diwawancara untuk keperluan penetapan angka dasar (baseline). 

Kemudian, saat tindak lanjut pertama, wawancara hanya dilakukan pada kelompok A 

dan B. Saat tindak lanjut kedua, wawancara pada kelompok B dan C saja, dan kelompok 

A dan C diwawancara pada tindak lanjut ketiga.  

 

 Mengambil langkah khusus untuk menyederhanakan tindak lanjut dan 

mengurangi turunnya tingkat partisipasi. Tiap rumah tangga sebaiknya diminta 

memberi informasi tentang saudara atau teman yang dapat dihubungi yang akan dapat 

memberi informasi lebih lanjut seandainya responden pindah atau tidak dapat 

dihubungi saat pengumpulan data berikutnya. Rumah tangga yang terpilih hendaknya 

diberi kode lokasi geografis dan dipetakan serta diambil gambarnya agar enumerator 

dapat mengenali kembali rumah tangga tersebut pada gelombang penelitian 

berikutnya.  

 

 Turut memasukkan ukuran obyektif dari segi kesehatan. Sebisa mungkin, survei 

yang dilakukan hendaknya turut memasukkan ukuran-ukuran obyektif dari segi 

kesehatan (misalnya antropometri) untuk melengkapi ukuran-ukuran yang didapatkan 

secara lapor-diri (self-report). Ukuran-ukuran obyektif tersebut bisa meliputi hal-hal 

pada tataran individu atau pada tataran rumah tangga. Misalnya, IFLS menguji kadar 

yodium dalam garam yang ada di rumah tangga (RAND Corporation & SurveyMeter, 

2014). Tergantung pada derajat kompleksitas ukuran obyektif yang digunakan serta 

kemampuan para peneliti di lapangan, pengumpulan data terkait indikator tertentu 

mungkin saja dilakukan melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan setempat.  

 

 Memetakan aset warga. Seluruh fasilitas yang menyediakan layanan dasar di suatu 

daerah tertentu, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, pengadilan, 

kantor polisi, dll hendaknya dipetakan bersama dengan pimpinan setempat dan diberi 
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kode lokasi geografis untuk keperluan menentukan jarak dari rumah tangga yang 

terpilih.  

 

 Mengaitkan dengan sumber data eksternal. Perlu dilakukan upaya untuk 

mengidentifikasi apa saja basis data yang tersedia, yang dapat memberi masukan dan 

terhubung dengan basis data longitudinal. Penanda individu dan wilayah yang terdapat 

dalam berbagai basis data tersebut hendaknya sebisa mungkin dihubungkan dengan 

survei longitudinal ini, termasuk tanda identifikasi tunggal, seperti misalnya NIK yang 

ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan NISN yang ada di bawah Kemendikbud, 

serta kode wilayah administratif  yang digunakan oleh BPS dan Kementerian Dalam 

Negeri. Data-data tersebut bersama dengan kode sistem informasi geospasial dapat 

digunakan untuk menghubungkan basis data longitudinal dengan data eksternal 

lainnya, seperti misalnya survei BPS, data cuaca, data risiko gempa bumi dan banjir, 

serta data kualitas udara.  

 

 Komposisi panel. Penting untuk menentukan kelompok usia mana saja yang akan perlu 

diikutsertakan untuk keperluan penetapan angka dasar (baseline) bagi studi ini. Opsi 

ideal pertama dan yang paling ilmiah ialah mengikutsertakan ibu hamil sehingga kita 

dapat melacak kemungkinan keterpajanan negatif pada masa kehamilan. Namun upaya 

ini memerlukan sumber daya yang begitu besar untuk mengidentifikasi dan menjangkau 

responden dan akan memerlukan sampel yang sengaja dilebihkan agar dapat 

mengkompensasi seandainya terjadi keguguran, kelahiran mati, dan kematian pada bayi 

baru lahir. Opsi lainnya ialah dengan mengikutsertakan bayi baru lahir, namun hal ini 

juga tetap memerlukan upaya besar untuk melakukan identifikasi. Selain itu, untuk 

mendapat informasi sebanyak-banyaknya, opsi yang turut mencakup masa sebelum dan 

sesudah melahirkan akan memerlukan pengumpulan data yang sangat sering pada 

bulan-bulan awal sejalan dengan laju tumbuh-kembang pada masa tersebut. Beberapa 

studi longitudinal di negara berkembang yang sudah mencobakan pendekatan ini. 

Young Lives  menyebutkan adanya masalah terkait sumber daya jika mengikutsertakan 

anak mulai usia 6 bulan. Sementara itu, IFLS mengikutsertakan anak usia tujuh tahun 

atau lebih.  

 

Kekurangan lainnya dalam mengikutsertakan anak pada usia yang amat muda ialah 

bahwa berdasarkan kerangka waktu studi saat ini (yang akan berakhir tahun 2030), akan 

tidak mungkin dilakukan pengujian atas dampak dari kesulitan hidup masa kanak-kanak 

pada saat responden berusia dewasa. Salah satu opsi untuk mengatasi masalah ini ialah 

dengan mengikutsertakan kohort ganda. Misalnya, di tahun 2018, satu kohort bisa 

terdiri dari anak usia 6 bulan sebagai angka awal (baseline) dan kohort satu lagi terdiri 

dari anak usia 7 tahun. Di tahun 2030, anak pada kohort pertama akan berusia 11 tahun 

dan anak pada kohort kedua akan berusia 18 tahun. Hal ini tentu akan memerlukan 

sampel dalam jumlah yang lebih besar, dan pengumpulan data mengenai kesulitan hidup 

pada masa kanak-kanak dari kelompok anak yang usianya lebih tua harus dilakukan 

secara kilas balik (retrospektif). Namun demikian, metode seperti ini akan 

memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana efek dari 
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kesulitan hidup yang dialami masa kanak-kanak, serta jalur-jalur yang ditempuh untuk 

bertahanan dari kesulitan tersebut, serta perubahan yang terjadi seiring dengan waktu.  
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