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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-PODES-1993-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
- versi 1.0 raw data

CATATAN
Village Potential Survey 1996 juga dikenal sebagai Potensi Desa 1993 (PODES)

Gambaran
ABSTRAK
ST93 PODES adalah bagian dari kegiatan Sensus Pertanian 1993 yang bertujuan untuk memperoleh data terinci tentang
sarana dan prasarana yang ada di desa/kelurahan serta potensi pertanian, pendidikan, keaehatan dan potensi sosial
ekonomi lainnya. Kewajiban memberikan keterangan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan dalam Sensus ini dijamin oleh
undang undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Tujuan Sensus Pertanian 1993 :
1. Mendapatkan data statistik di sektor pertanian dari rumahtangga yang melakukan kegiatan per tanian
2. Mendapatkan data statistik tentang distribusi penguasaan lahan, pola usaha, penggunaan lahan
3. Mendapatkan data statistik perusahaan pertani an pemerintah maupun swasta.
Tujuan Pendataan Potensi Desa:
1. Menyediakan data potensi/keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial,
ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan
2. menyediakan data untuk berbagai keperluan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perencanaan regional (spatial)
di setiap daerah
JENIS DATA
Sensus
UNIT ANALISIS
Desa

Ruang Lingkup
CATATAN
Jenis data yang dikumpulkan:
1. Keterangan umum desa/kelurahan
2. Kependudukan, lingkungan hidup, dan perumahan
3. Pendidikan
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4. Sosial budaya
5. Angkutan dan komunikasi
6. Luas lahan dan penggunaannya
7. Perubahan peggunaan status lahan selama 3 tahun
8. Sumber daya di bidang pertanian
9. Pertanian
10. Alat-alat pertanian
11. Ekonomi
12. Keterangan kepala desa
TOPICS
Topik

Kosakata

Infrastructure

World Bank

Health

World Bank

Education

World Bank

Urban Development

World Bank

Public Sector

World Bank

Agriculture & Rural Development

World Bank

URI

KEYWORDS
Provinsi, Kecamatan, Kabupaten, Desa, Daerah, LKMD, Pertanian, Pertambangan, Industri, Kependudukan, Bencana,
Lingkungan hidup, Perumahan, Pendidikan, Sosial budaya, Olah raga

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Seluruh Wilayah Indonesia
GEOGRAPHIC UNIT
Rancangan penyajian, sampai dengan tingkat: Kabupaten/Kota
POPULASI
Seluruh desa/kelurahan, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), Pemukiman Masyarakat Terasing(PMT)

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah

Badan Pusat Statistik

PROSEDUR LAINNYA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah

Badan Pusat Statistik

Role

PENDANAAN
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Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan Afiliasi

Ratih Ngestrini RNG

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi

Role
Membuat metadata (v1.0)

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2013-11-27
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.0 (2013-11-27) metadata baru
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-PODES-1993-M1-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Pendataan podes 1993 dilaksanakan secara sensus dengan wawancara langsung ke semua kepala desa/lurah, kepala unit
pemukiman transmigrasi (UPT), kepala pemukiman masyarakat terasing (PMT)
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Kuesioner
No content available
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
1993

Akhir
1993

Cycle
Pelaksanaan Lapangan

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

Staf BPS
Mitra

Pengawasan
Pelatihan petugas
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Pengolahan Data
Pengolahan Lain
Tahapan pengolahan:
- Batching
- Editing
- Coding
- Data Entri
- Validasi
- Tabulasi
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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Deskripsi File
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Daftar Variabel

11

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

podes1993_01
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

38

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V1

B1R1

Propinsi

discrete numeric

V2

B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete character Kabupaten/Kotamadya

V3

B1R4

Kecamatan

discrete character Kecamatan

V4

B1R5

Desa/Kelurahan

discrete character Desa/Kelurahan

V5

B1R6

Daerah

discrete numeric

V6

KARTU

V7

B3R1

Status desa/kelurahan

discrete numeric

Status desa/kelurahan

V8

B3R2

Status hukum desa/kelurahan

discrete numeric

Status hukum desa/kelurahan

V9

B3R3

Klasifikasi desa/kelurahan

discrete numeric

Klasifikasi desa/kelurahan

V10 B3R4

Desa/kelurahan termasuk daerah

discrete numeric

Desa/kelurahan termasuk daerah

V11 B3R5

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan
laut

discrete numeric

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut

V12 B3R6

Apakah merupakan desa binaan
HPH/Perhutani

discrete numeric

Apakah merupakan desa binaan HPH/Perhutani

V13 B3R7

Luas wilayah desa/kelurahan

contin

Luas wilayah desa/kelurahan

V14 B3R8A1

a. Kantor Kecamatan : 1. Dalam Desa

discrete numeric

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : a. Kantor
Kecamatan : 1. Dalam Desa

V15 B3R8A2

a. Kantor Kecamatan : 2. Diluar Desa
(km)

contin

numeric

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : a. Kantor
Kecamatan : 2. Diluar Desa (km)

V16 B3R8B1

b. Kantor Kabupaten : 1. Dalam Desa

discrete numeric

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : b. Kantor
Kabupaten : 1. Dalam Desa

V17 B3R8B2

b. Kantor Kabupaten : 2. Diluar Desa
(km)

contin

numeric

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : b. Kantor
Kabupaten : 2. Diluar Desa (km)

V18 B3R8C1

c. Kantor Polisi : 1. Dalam Desa

discrete numeric

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : c. Kantor
Polisi : 1. Dalam Desa

V19 B3R8C2

c. Kantor Polisi : 2. Diluar Desa (km)

contin

Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala
desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : c. Kantor
Polisi : 2. Diluar Desa (km)

V20 B3R9A

a. Kantor pemerintahan
desa/kelurahan

discrete numeric

Propinsi

Daerah

discrete character

numeric

numeric

Fasilitas Pemerintahan Desa/Kelurahan : a. Kantor
pemerintahan desa/kelurahan
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V21 B3R9B

b. Balai desa/kelurahan

discrete numeric

Fasilitas Pemerintahan Desa/Kelurahan : b. Balai
desa/kelurahan

V22 B3R10A

a. Sekretaris Desa/Kelurahan

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : a. Sekretaris
Desa/Kelurahan

V23 B3R10B

b. Kepala Urusan Pemerintahan

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : b. Kepala
Urusan Pemerintahan

V24 B3R10C

c. Kepala Urusan Pembangunan

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : c. Kepala
Urusan Pembangunan

V25 B3R10D

d. Kepala Urusan Kesra

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : d. Kepala
Urusan Kesra

V26 B3R10E

e. Kepala Urusan Keuangan

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : e. Kepala
Urusan Keuangan

V27 B3R10F

f. Kepala Urusan Umum

discrete numeric

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : f. Kepala
Urusan Umum

V28 B3R11A

a. Kategori LKMD

discrete numeric

a. Kategori LKMD

V29 B3R11B

b. Peran serta masyarakat (nilai
swadaya) dalam pembangunan proyek
yang dibiayai Inpres Desa tahun
anggaran 1992/1993

contin

numeric

b. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam
pembangunan proyek yang dibiayai Inpres Desa
tahun anggaran 1992/1993

V30 B3R11C

c. Peran serta masyarakat (nilai
swadaya) dalam pembangunan proyek
yang biayanya di luar Inpres Desa
tahun anggaran 1992/1993

contin

numeric

c. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam
pembangunan proyek yang biayanya di luar Inpres
Desa tahun anggaran 1992/1993

V31 B3R12

Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

discrete numeric

Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

V32 B3R13A

a. Sumber penghasilan sebagian besar
penduduk bergantung pada potensi

discrete numeric

a. Sumber penghasilan sebagian besar penduduk
bergantung pada potensi :

V33 B3R13B

b. Bila isian 13.a. berkode 1, potensi
sub sektor

discrete numeric

b. Bila isian 13.a. berkode 1, potensi sub sektor

V34 B3R14A

a. Kekeringan terjadi

discrete numeric

Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3
tahun yang lalu : a. Kekeringan terjadi

V35 B3R14B

b. Banjir terjadi

discrete numeric

Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3
tahun yang lalu : b. Banjir terjadi

V36 B3R14C

c. Gempa bumi terjadi

discrete numeric

Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3
tahun yang lalu : c. Gempa bumi terjadi

V37 B3R14D

d. Gunung meletus terjadi

discrete numeric

Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3
tahun yang lalu : d. Gunung meletus terjadi

V38 B3R14E

e. Lainnya (Sebutkan)

discrete numeric

Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3
tahun yang lalu : e. Lainnya (Sebutkan)
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podes1993_02
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

38

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V39 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V40 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character

Kabupaten/Kotamadya

V41 B1R4

Kecamatan

discrete

character

Kecamatan

V42 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character

Desa/Kelurahan

V43 B1R6

Daerah

discrete

numeric

Daerah

discrete

character

V44 KARTU
V45 B4AR1

Registrasi penduduk

discrete

numeric

Registrasi penduduk

V46 B4AR2A

a. Banyaknya kelahiran

contin

numeric

Keadaan selama setahun yang lalu : a. Banyaknya
kelahiran

V47 B4AR2B

b. Banyaknya kematian bayi

contin

numeric

Keadaan selama setahun yang lalu : b. Banyaknya
kematian bayi (yang berumur kurang dari 1 tahun)

V48 B4AR2C

c. Banyaknya kematian

contin

numeric

Keadaan selama setahun yang lalu : c. Banyaknya
kematian (termasuk kematian bayi)

V49 B4AR3A1

a1. Banyaknya penduduk

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : a1. Banyaknya
penduduk

V50 B4AR3A2

a2. Persentase penduduk yang berumur
10 tahun ke atas yang dapat membaca
dan menulis huruf latin

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : a2. Persentase
penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin

V51 B4AR3B

b. Banyaknya rumah tangga

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : b. Banyaknya rumah
tangga

V52 B4AR3C1

c1. Banyaknya penduduk yang berumur
7-15 tahun

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : c1. Banyaknya
penduduk yang berumur 7-15 tahun

V53 B4AR3C2

c2. Banyaknya penduduk yang berumur
7-15 tahun yang masih sekolah

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : c2. Banyaknya
penduduk yang berumur 7-15 tahun yang masih
sekolah

V54 B4AR3C3

c3. Banyaknya penduduk yang berumur
7-15 tahun yang bekerja

contin

numeric

Keadaan pada 30 Juni 1993 : c3. Banyaknya
penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja

V55 B4AR3D

d. Banyaknya akseptor KB

discrete

character

Keadaan pada 30 Juni 1993 : d. Banyaknya
akseptor KB

V56 B4BR1

1. Sebagian besar penduduk memasak
dengan bahan bakar

discrete

numeric

1. Sebagian besar penduduk memasak dengan
bahan bakar

V57 B4BR2

2. Sebagian besar penduduk membuang
sampah

discrete

numeric

2. Sebagian besar penduduk membuang sampah

V58 B4BR3

3. Sebagian besar penduduk
menggunakan

discrete

numeric

3. Sebagian besar penduduk menggunakan
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V59 B4BR4A

4a. Kakus/jamban umum Inpres

discrete

numeric

4a. Kakus/jamban umum Inpres

V60 B4BR4B

4b. Kakus/jamban umum lainnya

discrete

numeric

4b. Kakus/jamban umum lainnya

V61 B4BR4C

4c. Kakus/jamban umum Pemerintah non
Inpres

discrete

numeric

4c. Kakus/jamban umum Pemerintah non Inpres

V62 B4BR5

5. Sebagian besar saluran pembuangan
air kotor

discrete

numeric

5. Sebagian besar saluran pembuangan air kotor

V63 B4BR6

6. Jenis bahan galian yang diusahakan

contin

numeric

6. Jenis bahan galian yang diusahakan

V64 B4BR7

7. Dam pengendali/dam penahan erosi

discrete

numeric

7. Dam pengendali/dam penahan erosi

V65 B4BR8

8. Jumlah peladang berpindah

contin

numeric

8. Jumlah peladang berpindah

V66 B4BR9A

a. Lebah madu

contin

numeric

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : a.
Lebah madu

V67 B4BR9B

b. Pohon Murbei

contin

numeric

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : b.
Pohon Murbei

V68 B4BR9C

c. Budi daya ulat sutera

contin

numeric

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : c.
Budi daya ulat sutera

V69 B4BR9D

d. Lainnya (sebutkan)

contin

numeric

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : d.
Lainnya (sebutkan)

V70 B4BR10A

a. Pencemaran air

discrete

numeric

a. Pencemaran air

V71 B4BR10B

b. Pencemaran udara

discrete

numeric

b. Pencemaran udara

V72 B4BR10C

c. Pencemaran tanah

discrete

numeric

c. Pencemaran tanah

V73 B4BR10D

d. Pencemaran lainnya

discrete

numeric

d. Pencemaran lainnya

V74 B4BR11A

a. Permanen

contin

numeric

Perumahan : Kategori rumah penduduk : a.
Permanen

V75 B4BR11B

b. Semi permanen

contin

numeric

Perumahan : Kategori rumah penduduk : b. Semi
permanen

V76 B4BR11C

c. Sederhana

contin

numeric

Perumahan : Kategori rumah penduduk : c.
Sederhana
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podes1993_03
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

54

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V77

B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V78

B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V79

B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V80

B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V81

B1R6

Daerah

discrete

numeric

V82

KARTU

discrete

character

V83

B5R1AK2

Gedung sekolah negeri : a. TK

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : a. TK

V84

B5R1AK3

Gedung sekolah swasta : a. TK

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : a. TK

V85

B5R1AK4

Sekolah negeri : a. TK

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : a. TK

V86

B5R1AK5

Sekolah swasta : a. TK

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : a. TK

V87

B5R1AK6

Guru negeri : a. TK

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
a. TK

V88

B5R1AK7

Guru swasta : a. TK

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
a. TK

V89

B5R1AK8

Murid negeri : a. TK

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
a. TK

V90

B5R1AK9

Murid swasta : a. TK

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: a. TK

V91

B5R1B1K2

Gedung sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan :

V92

B5R1B1K3

Gedung sekolah swasta : b. SD
dan sederajat : 1. SD

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan :

V93

B5R1B1K4

Sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD

Daerah
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V94

B5R1B1K5

Sekolah swasta : b. SD dan
sederajat : 1. SD

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : b. SD dan sederajat : 1. SD

V95

B5R1B1K6

Guru negeri : b. SD dan sederajat :
1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
b. SD dan sederajat : 1. SD

V96

B5R1B1K7

Guru swasta : b. SD dan sederajat
: 1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
b. SD dan sederajat : 1. SD

V97

B5R1B1K8

Murid negeri : b. SD dan sederajat
: 1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
b. SD dan sederajat : 1. SD

V98

B5R1B1K9

Murid swasta : b. SD dan sederajat
: 1. SD

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: b. SD dan sederajat : 1. SD

V99

B5R1B2K2

Gedung sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah

V100 B5R1B2K3

Gedung sekolah swasta : b. SD
dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah

V101 B5R1B2K4

Sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V102 B5R1B2K5

Sekolah swasta : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V103 B5R1B2K6

Guru negeri : b. SD dan sederajat :
2. Madrasah Ibtidaiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V104 B5R1B2K7

Guru swasta : b. SD dan sederajat
: 2. Madrasah Ibtidaiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V105 B5R1B2K8

Murid negeri : b. SD dan sederajat
: 2. Madrasah Ibtidaiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V106 B5R1B2K9

Murid swasta : b. SD dan sederajat
: 2. Madrasah Ibtidaiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

V107 B5R1C1K2

Gedung sekolah negeri : c. SMPT
dan sederajat : 1. SMTP umum

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP
umum

V108 B5R1C1K3

Gedung sekolah swasta : c. SMPT
dan sederajat : 1. SMTP umum

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP
umum

V109 B5R1C1K4

Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

V110 B5R1C1K5

Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

V111 B5R1C1K6

Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
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V112 B5R1C1K7

Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

V113 B5R1C1K8

Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

V114 B5R1C1K9

Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

V115 B5R1C2K2

Gedung sekolah negeri : c. SMPT
dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

V116 B5R1C2K3

Gedung sekolah swasta : c. SMPT
dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

V117 B5R1C2K4

Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

V118 B5R1C2K5

Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

V119 B5R1C2K6

Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

V120 B5R1C2K7

Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

V121 B5R1C2K8

Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

V122 B5R1C2K9

Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

V123 B5R1C3K2

Gedung sekolah negeri : c. SMPT
dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP
kejuruan

V124 B5R1C3K3

Gedung sekolah swasta : c. SMPT
dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP
kejuruan

V125 B5R1C3K4

Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

V126 B5R1C3K5

Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

discrete

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

V127 B5R1C3K6

Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri :
c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

V128 B5R1C3K7

Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta :
c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
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V129 B5R1C3K8

Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri :
c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

V130 B5R1C3K9

Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta
: c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
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Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

57

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

V131 B1R1

Propinsi

discrete numeric

V132 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete character Kabupaten/Kotamadya

V133 B1R4

Kecamatan

discrete character Kecamatan

V134 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete character Desa/Kelurahan

V135 B1R6

Daerah

discrete numeric

V136 KARTU

Format

Pertanyaan
Propinsi

Daerah

discrete character

V137 B5R1D1K2

Gedung sekolah negeri : d. SMTA
dan sederajat : 1. SMTA umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA
umum

V138 B5R1D1K3

Gedung sekolah swasta : d. SMTA
dan sederajat : 1. SMTA umum

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA
umum

V139 B5R1D1K4

Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V140 B5R1D1K5

Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V141 B5R1D1K6

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat
: 1. SMTA umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri
: d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V142 B5R1D1K7

Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta
: d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V143 B5R1D1K8

Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri
: d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V144 B5R1D1K9

Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid
swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

V145 B5R1D2K2

Gedung sekolah negeri : d. SMTA
dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah
Aliyah
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V146 B5R1D2K3

Gedung sekolah swasta : d. SMTA
dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 2.
Madrasah Aliyah

V147 B5R1D2K4

Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V148 B5R1D2K5

Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V149 B5R1D2K6

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat
: 2. Madrasah Aliyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri
: d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V150 B5R1D2K7

Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta
: d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V151 B5R1D2K8

Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri
: d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V152 B5R1D2K9

Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid
swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

V153 B5R1D3K2

Gedung sekolah negeri : d. SMTA
dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA
kejuruan

V154 B5R1D3K3

Gedung sekolah swasta : d. SMTA
dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA
kejuruan

V155 B5R1D3K4

Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V156 B5R1D3K5

Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V157 B5R1D3K6

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat
: 3. SMTA kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri
: d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V158 B5R1D3K7

Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta
: d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V159 B5R1D3K8

Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri
: d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V160 B5R1D3K9

Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid
swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

V161 B5R1E1K2

Gedung sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V162 B5R1E1K3

Gedung sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V163 B5R1E1K4

Sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi
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V164 B5R1E1K5

Sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V165 B5R1E1K6

Guru negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri
: e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V166 B5R1E1K7

Guru swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta
: e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V167 B5R1E1K8

Murid negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri
: e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V168 B5R1E1K9

Murid swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid
swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi

V169 B5R1E2K2

Gedung sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 2.
Universitas

V170 B5R1E2K3

Gedung sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung
sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 2.
Universitas

V171 B5R1E2K4

Sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V172 B5R1E2K5

Sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

discrete numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah
swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V173 B5R1E2K6

Guru negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri
: e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V174 B5R1E2K7

Guru swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta
: e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V175 B5R1E2K8

Murid negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri
: e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V176 B5R1E2K9

Murid swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

contin

numeric

Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru,
dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid
swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas

V177 B5R2A

Jarak kantor desa/kelurahan ke : a.
TK

contin

numeric

Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah
(kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor
desa/kelurahan ke : a. TK

V178 B5R2B

Jarak kantor desa/kelurahan ke : b.
SD

contin

numeric

Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah
(kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor
desa/kelurahan ke : b. SD

V179 B5R2C

Jarak kantor desa/kelurahan ke : c.
SMTP

contin

numeric

Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah
(kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor
desa/kelurahan ke : c. SMTP

V180 B5R2D

Jarak kantor desa/kelurahan ke : d.
SMTA

contin

numeric

Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah
(kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor
desa/kelurahan ke : d. SMTA

V181 B5R2E

Jarak kantor desa/kelurahan ke : e.
Akademi/Universitas

contin

numeric

Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah
(kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor
desa/kelurahan ke : e. Akademi/Universitas

V182 B5R3A

a. Pondok Pesantren

discrete numeric

a. Pondok Pesantren
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V183 B5R3B

b. Sekolah Luar Biasa

discrete numeric

b. Sekolah Luar Biasa

V184 B5R3C

c. Seminari/Biara/Theologi

discrete numeric

c. Seminari/Biara/Theologi

V185 B5R4A

a. Perpustakaan Umum/Taman
Bacaan Umum

discrete numeric

a. Perpustakaan Umum/Taman Bacaan Umum

V186 B5R4B

b. Jenis Kursus keterampilan

contin

numeric

b. Jenis Kursus keterampilan

V187 B5R4C

c. Kursus keterampilan tersebut
diselenggarakan oleh

contin

numeric

c. Kursus keterampilan tersebut diselenggarakan
oleh
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V188 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V189 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V190 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V191 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V192 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

character

V193 KARTU

Daerah

V194 B6AR1

Banyaknya Tempat Ibadah : 1. Mesjid

contin

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 1. Mesjid

V195 B6AR2

Banyaknya Tempat Ibadah : 2.
Surau/Langgar

contin

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 2. Surau/Langgar

V196 B6AR3

Banyaknya Tempat Ibadah : 3. Gereja

discrete

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 3. Gereja

V197 B6AR4

Banyaknya Tempat Ibadah : 4. Kapel

discrete

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 4. Kapel

V198 B6AR5

Banyaknya Tempat Ibadah : 5. Pura

contin

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 5. Pura

V199 B6AR6

Banyaknya Tempat Ibadah : 6. Vihara

discrete

numeric

Banyaknya Tempat Ibadah : 6. Vihara

V200 B6BR1

Kegiatan sosial : 1. Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 1. Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A)

V201 B6BR2

Kegiatan sosial : 2. Kelompok Tani

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 2. Kelompok Tani

V202 B6BR3

Kegiatan sosial : 3. Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 3. Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA)

V203 B6BR4

Kegiatan sosial : 4. Taruna Tani

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 4. Taruna Tani

V204 B6BR5

Kegiatan sosial : 5. Penyuluh Pertanian

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 5. Penyuluh Pertanian

V205 B6BR6

Kegiatan sosial : 6. Petugas Penyuluh
lainnya

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 6. Petugas Penyuluh lainnya

V206 B6BR7

Kegiatan sosial : 7. Kelompencapir

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 7. Kelompencapir

V207 B6BR8

Kegiatan sosial : 8. Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 8. Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum)

V208 B6BR9

Kegiatan sosial : 9. Kader Pembangunan
Desa (KPD)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 9. Kader Pembangunan Desa
(KPD)

V209 B6BR10

Kegiatan sosial : 10. Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 10. Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)

V210 B6BR11

Kegiatan sosial : 11. Gugus Depan
Pramuka

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 11. Gugus Depan Pramuka
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V211 B6BR12A

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a.
Anak terlantar

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak
terlantar

V212 B6BR12B

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a.
Anak yatim piatu

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak
yatim piatu

V213 B6BR13

Kegiatan sosial : 13. Panti Wreda

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 13. Panti Wreda

V214 B6BR14

Kegiatan sosial : 14. Panti cacat

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 14. Panti cacat

V215 B6BR15

Kegiatan sosial : 15. Usaha Kesejahteraan
Sosial

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 15. Usaha Kesejahteraan
Sosial

V216 B6BR16

Kegiatan sosial : 16. Karang Taruna

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 16. Karang Taruna

V217 B6BR17

Kegiatan sosial : 17. Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 17. Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

V218 B6BR18A

Kegiatan sosial : 18a. Kelompok Usaha
Bersama

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 18a. Kelompok Usaha
Bersama

V219 B6BR18B

Kegiatan sosial : 18b. Jika ada berapa
banyaknya

contin

numeric

Kegiatan sosial : 18b. Jika ada berapa
banyaknya

V220 B6BR18C

Kegiatan sosial : 18c. Rata-rata jumlah
anggotanya

contin

numeric

Kegiatan sosial : 18c. Rata-rata jumlah
anggotanya

V221 B6BR19

Kegiatan sosial : 19. Kelompok pelestarian
Sumber daya alam

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 19. Kelompok pelestarian
Sumber daya alam

V222 B6BR20

Kegiatan sosial : 20. Sarjana Penggerak
Pembangunan? Pedesa?an (SP3)

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 20. Sarjana Penggerak
Pembangunan? Pedesa?an (SP3)

V223 B6BR21A

Kegiatan sosial : 21a. Regu Pengendali
Jasad Pengganggu

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 21a. Regu Pengendali Jasad
Pengganggu

V224 B6BR21B

Kegiatan sosial : 21b. Bila ada, banyak
regu

discrete

numeric

Kegiatan sosial : 21b. Bila ada, banyak regu

V225 B6BRR22

B6BRR22

discrete

numeric

V226 B6BR23

Kegiatan sosial : 23. Banyaknya Surat
Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan
desa ini

contin

numeric

Kegiatan sosial : 23. Banyaknya Surat
Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan
desa ini

V227 B6CR1K2

Lapangan/Fasilitas : 1. Sepak Bola

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 1. Sepak Bola

V228 B6CR1K3

Kelompok kegiatan : 1. Sepak Bola

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 1. Sepak
Bola

V229 B6CR2K2

Lapangan/Fasilitas : 2. Bola Voli

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 2. Bola Voli

V230 B6CR2K3

Kelompok kegiatan : 2. Bola Voli

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 2. Bola Voli

V231 B6CR3K2

Lapangan/Fasilitas : 3. Bulu Tangkis

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 3. Bulu
Tangkis

V232 B6CR3K3

Kelompok kegiatan : 3. Bulu Tangkis

discrete

numeric

Kelompok kegiatan : 3. Bulu TangkisOlah Raga
:

V233 B6CR4K2

Lapangan/Fasilitas : 4. Tenis Meja

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 4. Tenis Meja

V234 B6CR4K3

Kelompok kegiatan : 4. Tenis Meja

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 4. Tenis Meja

V235 B6CR5K2

Lapangan/Fasilitas : 5. Bola Basket

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 5. Bola
Basket

V236 B6CR5K3

Kelompok kegiatan : 5. Bola Basket

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 5. Bola
Basket

V237 B6CR6K2

Lapangan/Fasilitas : 6. Tenis Lapangan

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 6. Tenis
Lapangan

V238 B6CR6K3

Kelompok kegiatan : 6. Tenis Lapangan

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 6. Tenis
Lapangan

V239 B6CR7K2

Lapangan/Fasilitas : 7. Renang

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 7. Renang
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V240 B6CR7K3

Kelompok kegiatan : 7. Renang

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 7. Renang

V241 B6CR8K2

Lapangan/Fasilitas : 8. Pencak Silat

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 8. Pencak
Silat

V242 B6CR8K3

Kelompok kegiatan : 8. Pencak Silat

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 8. Pencak
Silat

V243 B6CR9K2

Lapangan/Fasilitas : 9. Bela Diri (Selain
Pencak Silat)

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 9. Bela Diri
(Selain Pencak Silat)

V244 B6CR9K3

Kelompok kegiatan : 9. Bela Diri (Selain
Pencak Silat)

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 9. Bela Diri
(Selain Pencak Silat)

V245 B6CR10K2

Lapangan/Fasilitas : 10. Lainnya

discrete

numeric

Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 10. Lainnya

V246 B6CR10K3

Kelompok kegiatan : 10. Lainnya

discrete

numeric

Olah Raga : Kelompok kegiatan : 10. Lainnya

V247 B6DR1K2

Tempat Pertunjukkan : 1. Sandiwara/Seni
Drama

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan
: 1. Sandiwara/Seni Drama

V248 B6DR1K3

Perkumpulan Kesenian : 1. Sandiwara/Seni
Drama

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan
Kesenian : 1. Sandiwara/Seni Drama

V249 B6DR2K2

Tempat Pertunjukkan : 2. Wayang
Orang/Ketoprak

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan
: 2. Wayang Orang/Ketoprak

V250 B6DR2K3

Perkumpulan Kesenian : 2. Wayang
Orang/Ketoprak

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan
Kesenian : 2. Wayang Orang/Ketoprak

V251 B6DR3K2

Tempat Pertunjukkan : 3. Wayang
Kulit/Wayang Golek dan sejenisnya

discrete

numeric

V252 B6DR3K3

Perkumpulan Kesenian : 3. Wayang
Kulit/Wayang Golek dan sejenisnya

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan
: 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan
sejenisnya
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan
Kesenian : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan
sejenisnya

V253 B6DR4K2

Tempat Pertunjukkan : 4. Tari-tarian

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan
: 4. Tari-tarian

V254 B6DR4K3

Perkumpulan Kesenian : 4. Tari-tarian

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan
Kesenian : 4. Tari-tarian

V255 B6DR5K2

Tempat Pertunjukkan : 5. Musik/Seni
suara/Karawitan

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan
: 5. Musik/Seni suara/Karawitan

V256 B6DR5K3

Perkumpulan Kesenian : 5. Musik/Seni
suara/Karawitan

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan
Kesenian : 5. Musik/Seni suara/Karawitan

V257 B6DR6A

6a. Gedung Bioskop

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : 6a. Gedung Bioskop

V258 B6DR6B

6b. Jika tidak ada, berapa jarak dari kantor
desa/kelurahan

contin

numeric

Rakreasi dan Kesenian : 6b. Jika tidak ada,
berapa jarak dari kantor desa/kelurahan

V259 B6DR7

7. Taman Hiburan/Tempat Rekreasi

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : 7. Taman
Hiburan/Tempat Rekreasi

V260 B6DR8

8. Lainnya (Sebutkan)

discrete

numeric

Rakreasi dan Kesenian : 8. Lainnya (Sebutkan)
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V261 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V262 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V263 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V264 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V265 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

character

V266 KARTU

Daerah

V267 B7R1AK2

a. Rumah Sakit

discrete

numeric

Kesehatan : 1. a. Rumah Sakit

V268 B7R1AK3

Jumlah : a. Rumah Sakit

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : a. Rumah Sakit

V269 B7R1AK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : a.
Rumah Sakit

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : a. Rumah Sakit

V270 B7R1BK2

b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

discrete

numeric

Kesehatan : 1. b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

V271 B7R1BK3

Jumlah : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : b. Rumah Sakit
Bersalin/BKIA

V272 B7R1BK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : b.
Rumah Sakit Bersalin/BKIA

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

V273 B7R1CK2

c. Rumah Bersalin

discrete

numeric

Kesehatan : 1. c. Rumah Bersalin

V274 B7R1CK3

Jumlah : c. Rumah Bersalin

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : c. Rumah Bersalin

V275 B7R1CK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : c.
Rumah Bersalin

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : c. Rumah Bersalin

V276 B7R1DK2

d. Poliklinik

discrete

numeric

Kesehatan : 1. d. Poliklinik

V277 B7R1DK3

Jumlah : d. Poliklinik

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : d. Poliklinik

V278 B7R1DK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : d.
Poliklinik

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : d. Poliklinik

V279 B7R1EK2

e. Puskesmas

discrete

numeric

Kesehatan : 1. e. Puskesmas

V280 B7R1EK3

Jumlah : e. Puskesmas

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : e. Puskesmas

V281 B7R1EK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : e.
Puskesmas

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : e. Puskesmas

V282 B7R1FK2

f. Puskesmas Pembantu

discrete

numeric

Kesehatan : 1. f. Puskesmas Pembantu

V283 B7R1FK3

Jumlah : f. Puskesmas Pembantu

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : f. Puskesmas Pembantu

V284 B7R1FK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : f.
Puskesmas Pembantu

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : f. Puskesmas Pembantu
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V285 B7R1GK2

g. Balai Pengobatan

discrete

numeric

Kesehatan : 1. g. Balai Pengobatan

V286 B7R1GK3

Jumlah : g. Balai Pengobatan

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : g. Balai Pengobatan

V287 B7R1GK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : g. Balai
Pengobatan

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : g. Balai Pengobatan

V288 B7R1HK2

h. Tempat Praktek Dokter

discrete

numeric

Kesehatan : 1. h. Tempat Praktek Dokter

V289 B7R1HK3

Jumlah : h. Tempat Praktek Dokter

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : h. Tempat Praktek Dokter

V290 B7R1HK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : h.
Tempat Praktek Dokter

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : h. Tempat Praktek Dokter

V291 B7R1IK2

i. Apotek

discrete

numeric

Kesehatan : 1. i. Apotek

V292 B7R1IK3

Jumlah : i. Apotek

discrete

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : i. Apotek

V293 B7R1IK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : i.
Apotek

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : i. Apotek

V294 B7R1JK2

j. Toko Obat

discrete

numeric

Kesehatan : 1. j. Toko Obat

V295 B7R1JK3

Jumlah : j. Toko Obat

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : j. Toko Obat

V296 B7R1JK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : j. Toko
Obat

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : j. Toko Obat

V607 B7R1KK2

k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

discrete

numeric

Kesehatan : 1. k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu)

V608 B7R1KK3

Jumlah : k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu)

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu)

V609 B7R1KK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : k. Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu)

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu)

V297 B7R1LK2

l. Pos Keluarga Berencana

discrete

numeric

Kesehatan : 1. l. Pos Keluarga Berencana

V298 B7R1LK3

Jumlah : l. Pos Keluarga Berencana

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : l. Pos Keluarga Berencana

V299 B7R1LK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : l. Pos
Keluarga Berencana

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : l. Pos Keluarga Berencana

V300 B7R1MK2

m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat)

discrete

numeric

Kesehatan : 1. m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat)

V301 B7R1MK3

Jumlah : m. Pos Pelayanan Obat
(Posyanbat)

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jumlah : m. Pos Pelayanan Obat
(Posyanbat)

V302 B7R1MK4

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : m. Pos
Pelayanan Obat (Posyanbat)

contin

numeric

Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari
Kantor Desa/Kel. ke : m. Pos Pelayanan Obat
(Posyanbat)

V303 B7R2A

Jumlah tenaga kesehatan : a. Dokter

contin

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : a. Dokter

V304 B7R2B

Jumlah tenaga kesehatan : b.
Paramedis

contin

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : b. Paramedis

V305 B7R2C

Jumlah tenaga kesehatan : c. Dukun
Bayi

contin

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : c. Dukun Bayi

V306 B7R2D

Jumlah tenaga kesehatan : d. Dukun
Patah Tulang

discrete

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : d. Dukun Patah
Tulang

V307 B7R2E

Jumlah tenaga kesehatan : e. Tukang
Pijat

contin

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : e. Tukang Pijat

V308 B7R2F

Jumlah tenaga kesehatan : f. Dukun
Sunat

contin

numeric

Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang
tinggal di desa/kelurahan ini : f. Dukun Sunat

V309 B7R3A

Wabah Penyakit : a. Muntaber

discrete

numeric

Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun
yang lalu : a. Muntaber terjadi :
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V310 B7R3B

Wabah Penyakit : b. Demam berdarah

discrete

numeric

Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun
yang lalu : b. Demam berdarah terjadi :

V311 B7R3C

Wabah Penyakit : c. Lainnya (sebutkan)

discrete

numeric

Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun
yang lalu : c. Lainnya (sebutkan) terjadi :

V312 B7R4A

a. Sumber air untuk keperluan
minum/masak penduduk umumnya
diporoleh dari

discrete

numeric

Kesehatan : 4a. Sumber air untuk keperluan
minum/masak penduduk umumnya diporoleh dari

V313 B7R4B

b. Sumber air untuk keperluan
mandi/cuci penduduk umumnya
diperoleh dari

discrete

numeric

Kesehatan : 4b. Sumber air untuk keperluan
mandi/cuci penduduk umumnya diperoleh dari
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V314 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V315 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character

Kabupaten/Kotamadya

V316 B1R4

Kecamatan

discrete

character

Kecamatan

V317 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character

Desa/Kelurahan

V318 B1R6

Daerah

discrete

numeric

Daerah

discrete

character

V319 KARTU
V320 B8AR1A

a. Sebagian besar lalu lintas antar
desa/kelurahan melalui

discrete

numeric

1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : a.
Sebagian besar lalu lintas antar desa/kelurahan
melalui

V321 B8AR1B

b. Untuk hubungan darat (jika rincian
1a berkode 1), jalan utamanya

discrete

numeric

1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : b.
Untuk hubungan darat (jika rincian 1a berkode 1),
jalan utamanya

V322 B8AR1C

c. Apakah jalan utama tersebut dapat
dilalui kendaraan bermotor roda 4
atau lebih sepanjang tahun

discrete

numeric

1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : c.
Apakah jalan utama tersebut dapat dilalui
kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang
tahun

V323 B8AR2A1

1. Ojek sepeda

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 1. Ojek sepeda

V324 B8AR2A2

2. Becak

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 2. Becak

V325 B8AR2A3

3. Gerobak/Pedati

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 3. Gerobak/Pedati

V326 B8AR2A4

4. Delman/Dokar/Bendi

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 4. Delman/Dokar/Bendi

V327 B8AR2A5

5. Ojek sepeda motor

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 5. Ojek sepeda motor

V328 B8AR2A6

6. Kendaraan bermotor roda 3

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 6. Kendaraan bermotor roda 3

V329 B8AR2A7

7. Kendaraan bermotor roda 4 dan
lebih

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 7. Kendaraan bermotor roda 4
dan lebih

V330 B8AR2A8

8. Perahu tidak bermotor

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 8. Perahu tidak bermotor

V331 B8AR2A9

9. Perahu motor tempel

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 9. Perahu motor tempel
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V332 B8AR2A10

10. Kapal motor

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 10. Kapal motor

V333 B8AR2A11

11. Pesawat udara

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 11. Pesawat udara

V334 B8AR2A12

12. Lainnya (sebutkan)

discrete

numeric

Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan
oleh penduduk : 12. Lainnya (sebutkan)

V335 B8AR2B

b. Dari sarana angkutan antar desa
yang ada sebutkan yang utama

discrete

character

b. Dari sarana angkutan antar desa yang ada
sebutkan yang utama

V336 B8AR2C

c. Akses (tempat pancapaian ) ka
angkutan umum di dalam desa

discrete

numeric

c. Akses (tempat pancapaian ) ka angkutan umum
di dalam desa

V337 B8AR2D

d. Jika 2c barkode 2, jarak dari kantor
desa/kelurahan ke akses

contin

numeric

d. Jika 2c barkode 2, jarak dari kantor
desa/kelurahan ke akses

V338 B8AR3

Di dalam desa, sebagian besar jalan
adalah

discrete

numeric

Di dalam desa, sebagian besar jalan adalah

V339 B8AR4A

a. Banyaknya kendaraan bermotor
roda empat atau lebih yang dimiliki
rumahtangga

contin

numeric

a. Banyaknya kendaraan bermotor roda empat
atau lebih yang dimiliki rumahtangga

V340 B8AR4B

b. Banyaknya perahu bermotor yang
dimiliki rumahtangga

contin

numeric

b. Banyaknya perahu bermotor yang dimiliki
rumahtangga

V341 B8BR1A

a. Telepon umum

discrete

numeric

a. Telepon umum

V342 B8BR1B

b. Telepon yang tarpasang dalam r.t.

contin

numeric

b. Telepon yang tarpasang dalam r.t.

V343 B8BR1C

c. Radio CB yang digunakan r.t.

contin

numeric

c. Radio CB yang digunakan r.t.

V344 B8BR2A

a. Kantor Pos/Kantor Pos
Pembantu/Rumah Pos/Kantor Pos
Keliling, Wartel

discrete

numeric

a. Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu/Rumah
Pos/Kantor Pos Keliling, Wartel

V345 B8BR2B

b. Jika tidak ada, jarak ke Kantor
Pos/Kantor Pos Pembantu/Rumah Pos

contin

numeric

b. Jika tidak ada, jarak ke Kantor Pos/Kantor Pos
Pembantu/Rumah Pos

V346 B8CR1A

a. Televisi umum

discrete

numeric

Sarana Penerima Informasi : a. Televisi umum

V347 B8CR1B

b. Televisi yang digunakan r.t.

contin

numeric

Sarana Penerima Informasi : b. Televisi yang
digunakan r.t.

V348 B8CR1C

c. Radio yang digunakan r.t.

contin

numeric

Sarana Penerima Informasi : c. Radio yang
digunakan r.t.

V349 B8CR2

Rumah tangga pelanggan surat
kabar/majalah

discrete

numeric

Rumahtangga pelanggan surat kabar/majalah
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V350 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V351 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V352 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V353 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V354 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

character

V355 KARTU

Daerah

V356 B9AR1A

a. Jumlah luas lahan yang
diusahakan untuk partanian

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2))

V357 B9AR1A11

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 1.
Berpengairan teknis

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 1. Berpengairan teknis

V358 B9AR1A12

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 1. Berpengairan
teknis

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
1. Berpengairan teknis

V359 B9AR1A21

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 2.
Berpengairan 1/2 teknis

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 2. Berpengairan 1/2 teknis

V360 B9AR1A22

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 2. Berpengairan 1/2
teknis

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
2. Berpengairan 1/2 teknis

V361 B9AR1A31

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 3.
Berpengairan sederhana (PU)

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 3. Berpengairan sederhana (PU)

V362 B9AR1A32

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 3. Berpengairan
sederhana (PU)

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
3. Berpengairan sederhana (PU)

V363 B9AR1A41

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 4.
Berpengairan sederhana (Non PU)

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 4. Berpengairan sederhana (Non PU)

32

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V364 B9AR1A42

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 4. Berpengairan
sederhana (Non PU)

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
4. Berpengairan sederhana (Non PU)

V365 B9AR1A52

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 5. Tadah hujan

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
5. Tadah hujan

V366 B9AR1A61

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 6.
Pasang surut, polder, lebak, embung,
rembesan dan rawa yang ditanami
padi

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang surut, polder, lebak,
embung, rembesan dan rawa yang ditanami padi

V610 B9AR1A62

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang surut,
polder, lebak, embung, rembesan
dan rawa yang ditanami padi

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
6. Pasang surut, polder, lebak, embung, rembesan
dan rawa yang ditanami padi

V367 B9AR1A71

Dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 7.
Jumlah

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah

V368 B9AR1A72

Dapat dipanen satu kali dalam satu
tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) :
7. Jumlah

V369 B9AR1B

Samentara tidak diusahakan untuk
pertanian

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :

V370 B9AR1C

Luas lahan sawah (a+b)

contin

numeric

1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan
yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
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V371 B9

B9

contin

numeric

V372 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V373 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V374 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V375 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

character

V376 KARTU

Pertanyaan

Daerah

V377 B9AR2A

2a. Diusahakan untuk pertanian

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian

V378 B9AR2A1

2a1. Ladang/Huma

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 1. Ladang/Huma

V379 B9AR2A2

2a2. Tegal/Kebun

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 2. Tegal/Kebun

V380 B9AR2A3

2a3. Tebat/Empang

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 3. Tebat/Empang

V381 B9AR2A4

2a4. Kolam/Tambak

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 4. Kolam/Tambak

V382 B9AR2A5

2a5. Penggembalaan ternak/Padang
rumput

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 5. Penggembalaan ternak/Padang rumput

V383 B9AR2A6

2a6. Perkebunan

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 6. Perkebunan

V384 B9AR2A7

2a7. Hutan Rakyat

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 7. Hutan Rakyat

V385 B9AR2A8

2a8. Lainnya

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk
pertanian : 8. Lainnya

V386 B9AR2B

2b. tidak diusahakan untuk pertanian

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan
untuk pertanian :

V387 B9AR2B1

2b1. Lahan untuk bangunan dan
halaman sekitarnya

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan
untuk pertanian : 1. Lahan untuk bangunan dan
halaman sekitarnya

V388 B9AR2B2

2b2. Lahan yang sementara tidak
diusahakan

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan
untuk pertanian : 2. Lahan yang sementara tidak
diusahakan

V389 B9AR2C

2c. Luas lahan kering lainnya

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : c. Luas lahan kering
lainnya

34

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V390 B9AR2D

2d. Luas lahan kering

contin

numeric

2. Luas lahan kering (0.0 ha) : d. Luas lahan kering
(2a + 2b + 2c)

V391 B9AR3

3. Luas desa/kelurahan (1.c + 2.d)

contin

numeric

3. Luas desa/kelurahan (1.c + 2.d)

V392 B9AR4A

4a. Luas lahan yang sudah
bersertifikat berdasarkan UUPA

contin

numeric

4. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : a. Luas
lahan yang sudah bersertifikat berdasarkan UUPA

V393 B9AR4B

4b. Luas lahan yang telah mendapat
Program Prona (Proyek Pertanahan
Nasional)

contin

numeric

4. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : b. Luas
lahan yang telah mendapat Program Prona (Proyek
Pertanahan Nasional)

V394 B9AR5A

5a. Luas lahan untuk
bengkok/pelungguh (0,0 ha)

contin

numeric

5. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : a. Luas
lahan untuk bengkok/pelungguh (0,0 ha)

V395 B9AR5B

5b. Luas lahan kas
desa/kelurahan/titisara (0,0 ha)

contin

numeric

5. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : b. Luas
lahan kas desa/kelurahan/titisara (0,0 ha)

V396 B9AR6

6. Luas panghijauan selama 3 tahun
(0,0 ha)

contin

numeric

6. Luas panghijauan selama 3 tahun (0,0 ha)

V397 B9AR7

7. Luas lahan kritis

contin

numeric

7. Luas lahan kritis
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Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V398 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V399 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character

Kabupaten/Kotamadya

V400 B1R4

Kecamatan

discrete

character

Kecamatan

V401 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character

Desa/Kelurahan

V402 B1R6

Daerah

discrete

numeric

Daerah

discrete

numeric

V403 KARTU
V404 B9BR1A

1a. Lahan kering pertanian

contin

numeric

1. Lahan sawah berubah menjadi : a. Lahan kering pertanian

V405 B9BR1B

1b. Perumahan

contin

numeric

1. Lahan sawah berubah menjadi : b. Perumahan

V406 B9BR1C

1c. Industri

contin

numeric

1. Lahan sawah berubah menjadi : c. Industri

V407 B9BR1D

1d. Perusahaan/Perkantoran

contin

numeric

1. Lahan sawah berubah menjadi : d. Perusahaan/Perkantoran

V408 B9BR1E

1e. Lainnya

contin

numeric

1. Lahan sawah berubah menjadi : e. Lainnya

V409 B9BR2A

2a. Lahan sawah

contin

numeric

2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2a. Lahan
sawah

V410 B9BR2B

2b. Perumahan

contin

numeric

2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2b.
Perumahan

V411 B9BR2C

2c. Industri

contin

numeric

2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2c.
Industri

V412 B9BR2D

2d. Perusahaan/Perkantoran

contin

numeric

2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2d.
Perusahaan/Perkantoran

V413 B9BR2E

2e. Lainnya

contin

numeric

2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2e.
Lainnya

V414 B9BR3A

3a. Lahan sawah

contin

numeric

3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3a. Lahan
sawah

V415 B9BR3B

3b. Perumahan

contin

numeric

3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3b.
Perumahan

V416 B9BR3C

3c. Industri

contin

numeric

3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3c. Industri

V417 B9BR3D

3d. Perusahaan/Perkantoran

contin

numeric

3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3d.
Perusahaan/Perkantoran

V418 B9BR3E

3e. Lainnya

contin

numeric

3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3e. Lainnya

V419 B9BR4A

4a. Lahan sawah

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4a. Lahan sawah

V420 B9BR4B

4b. Perumahan

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4b. Perumahan
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V421 B9BR4C

4c. Industri

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4c. Industri

V422 B9BR4D

4d. Perusahaan/Perkantoran

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4d. Perusahaan/Perkantoran

V423 B9BR4E

4e. Lahan kering pertanian

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4e. Lahan kering pertanian

V424 B9BR4F

4f. Lainnya

contin

numeric

4. Hutan berubah menjadi : 4f. Lainnya
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podes1993_11
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

22

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V425 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V426 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V427 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V428 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V429 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

numeric

V430 KARTU

Daerah

V431 B10R1

1. Banyak kincir untuk pengairan

contin

numeric

1. Banyak kincir untuk pengairan

V432 B10R2

2. Banyak pompa air untuk pengairan

contin

numeric

2. Banyak pompa air untuk pengairan

V433 B10R3

3. Waduk

discrete

numeric

3. Waduk

V434 B10R4

4. Dam/Bendungan penampung air

discrete

numeric

4. Dam/Bendungan penampung air

V435 B10R5A1

5a1. Partanian (tanaman)

discrete

numeric

5a. Demplot (demonstration plot) : 1. Partanian
(tanaman)

V436 B10R5A2

5a2. Peternakan

discrete

numeric

5a. Demplot (demonstration plot) : 2. Peternakan

V437 B10R5A3

5a3. Perikanan

discrete

numeric

5a. Demplot (demonstration plot) : 3. Perikanan

V438 B10R5A4

5a4. Kehutanan : UPSDA/UPM

discrete

numeric

5a. Demplot (demonstration plot) : 4. Kehutanan :
UPSDA/UPM

V439 B10R5B

5b. Kebun bibit desa/balai benih

discrete

numeric

5b. Kebun bibit desa/balai benih

V440 B10RC1

5c1. Padi

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 1. Padi

V441 B10RC2

5c2. Palawija

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 2. Palawija

V442 B10RC3

5c3. Holtikultura

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 3. Holtikultura

V443 B10RC4

5c4. Tanaman perkebunan

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 4. Tanaman
perkebunan

V444 B10RC5

5c5. Hijauan makanan ternak

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 5. Hijauan makanan
ternak

V445 B10RC6

5c6. Tanaman lainnya

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 6. Tanaman lainnya

V446 B10RC7

5c7. Ikan

contin

numeric

5c. Penangkar benih/bibit : 7. Ikan
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Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

56

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V447 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V448 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V449 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V450 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V451 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

numeric

V452 KARTU

Daerah

V453 B11AR1

a1. Banyaknya rumah tangga pertanian
tanaman pangan

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : a1. Banyaknya
rumah tangga pertanian tanaman pangan

V454 B11AR2A1

2a1. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: a. Padi dan palawija (1)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : a. Padi dan palawija (1)

V455 B11AR2A2

2a2. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: a. Padi dan palawija (2)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : a. Padi dan palawija (2)

V456 B11AR2A3

2a3. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: a. Padi dan palawija (3)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : a. Padi dan palawija (3)

V457 B11AR2A4

2a4. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: a. Padi dan palawija (4)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : a. Padi dan palawija (4)

V458 B11AR2A5

2a5. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: a. Padi dan palawija (5)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : a. Padi dan palawija (5)

V459 B11AR2B1

2b1. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: b. Sayuran (1)

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : b. Sayuran (1)

V460 B11AR2B2

2b2. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: b. Sayuran (2)

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : b. Sayuran (2)

V461 B11AR2B3

2b3. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: b. Sayuran (3)

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : b. Sayuran (3)

V462 B11AR2B4

2b4. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: b. Sayuran (4)

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : b. Sayuran (4)
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V463 B11AR2B5

2b5. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: b. Sayuran (5)

contin

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : b. Sayuran (5)

V464 B11AR2C1

2c1. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: c. Buah-buahan (1)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : c. Buah-buahan (1)

V465 B11AR2C2

2c2. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: c. Buah-buahan (2)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : c. Buah-buahan (2)

V466 B11AR2C3

2c3. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: c. Buah-buahan (3)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : c. Buah-buahan (3)

V467 B11AR2C4

2c4. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: c. Buah-buahan (4)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : c. Buah-buahan (4)

V468 B11AR2C5

2c5. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: c. Buah-buahan (5)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : c. Buah-buahan (5)

V469 B11AR2D1

2d1. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: d. Tanaman hias (1)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : d. Tanaman hias (1)

V470 B11AR2D2

2d2. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: d. Tanaman hias (2)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : d. Tanaman hias (2)

V471 B11AR2D3

2d3. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: d. Tanaman hias (3)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : d. Tanaman hias (3)

V472 B11AR2D4

2d4. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: d. Tanaman hias (4)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 4. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : d. Tanaman hias (4)

V611 B11AR2D5

2d5. Potensi tanaman pangan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
: d. Tanaman hias (5)

discrete

numeric

Pertanian Tanaman Pangan : 5. Potensi
tanaman pangan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu : d. Tanaman hias (5)

V473 B11BR1

1. Banyaknya rumah tangga perkebunan
rakyat

contin

numeric

Perkebunan Rakyat : 1. Banyaknya rumah
tangga perkebunan rakyat

V474 B11BR2A

2a. Potensi tanaman perkebunan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
(a)

contin

numeric

Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman
perkebunan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu (a)

V475 B11BR2B

2b. Potensi tanaman perkebunan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
(b)

discrete

numeric

Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman
perkebunan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu (b)

V476 B11BR2C

2c. Potensi tanaman perkebunan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
(c)

discrete

numeric

Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman
perkebunan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu (c)

V477 B11BR2D

2d. Potensi tanaman perkebunan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
(d)

contin

numeric

Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman
perkebunan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu (d)

V478 B11BR2E

2e. Potensi tanaman perkebunan di
desa/kelurahan selama setahun yang lalu
(e)

discrete

numeric

Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman
perkebunan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu (e)

V479 B11CR1A

1a. Rumah tangga peternak (besar &
kecil)

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 1a. Rumah tangga
peternak (besar & kecil)

V480 B11CR1B

1b. Rumah tangga peternak unggas

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 1b. Rumah tangga
peternak unggas

V481 B11CR2A1

2a1. Potensi ternak di desa/kelurahan
setahun yang lalu (1)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak
di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)
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V482 B11CR2A2

2a2. Potensi ternak di desa/kelurahan
setahun yang lalu (2)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak
di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)

V483 B11CR2A3

2a3. Potensi ternak di desa/kelurahan
setahun yang lalu (3)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak
di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)

V484 B11CR2A4

2a4. Potensi ternak di desa/kelurahan
setahun yang lalu (4)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak
di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)

V485 B11CR2A5

2a5. Potensi ternak di desa/kelurahan
setahun yang lalu (5)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak
di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)

V486 B11CR2B1

2b1. Potensi unggas di desa/kelurahan
setahun yang lalu (1)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas
di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)

V487 B11CR2B2

2b2. Potensi unggas di desa/kelurahan
setahun yang lalu (2)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas
di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)

V488 B11CR2B3

2b3. Potensi unggas di desa/kelurahan
setahun yang lalu (3)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas
di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)

V489 B11CR2B4

2b4. Potensi unggas di desa/kelurahan
setahun yang lalu (4)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas
di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)

V490 B11CR2B5

2b5. Potensi unggas di desa/kelurahan
setahun yang lalu (5)

discrete

numeric

Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas
di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)

V491 B11CR3

3. Banyaknya rumah tangga yang
berusaha sebagai petani ikan air tawar
dan mina padi

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 3. Banyaknya
rumah tangga yang berusaha sebagai petani
ikan air tawar dan mina padi

V492 B11CR4

4. Banyaknya rumah tangga yang
berusaha sebagai petani ikan tambak air
payau

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 4. Banyaknya
rumah tangga yang berusaha sebagai petani
ikan tambak air payau

V493 B11CR5

5. Banyaknya rumah tangga yang
memelihara ikan di keramba, kurungan,
jaring apung

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 5. Banyaknya
rumah tangga yang memelihara ikan di
keramba, kurungan, jaring apung

V494 B11CR6A

6. Banyaknya rumah tangga yang
berusaha sebagai nelayan pengusaha : a.
Perairan umum

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 6. Banyaknya
rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : a. Perairan umum

V495 B11CR6B

6. Banyaknya rumah tangga yang
berusaha sebagai nelayan pengusaha : b.
Laut

contin

numeric

Peternakan dan Perikanan : 6. Banyaknya
rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : b. Laut

V496 B11D

Banyaknya rumah tangga Kehutanan

contin

numeric

Banyaknya rumah tangga Kehutanan

V497 B11ER1

Banyaknya perusahaan Pertanian : 1.
Tanaman pangan

discrete

numeric

Banyaknya perusahaan Pertanian : 1. Tanaman
pangan

V498 B11ER2

Banyaknya perusahaan Pertanian : 2.
Perkebunan

discrete

numeric

Banyaknya perusahaan Pertanian : 2.
Perkebunan

V499 B11ER3

Banyaknya perusahaan Pertanian : 3.
Peternakan

discrete

numeric

Banyaknya perusahaan Pertanian : 3.
Peternakan

V500 B11ER4

Banyaknya perusahaan Pertanian : 4.
Perikanan

discrete

numeric

Banyaknya perusahaan Pertanian : 4.
Perikanan

V501 B11ER5

Banyaknya perusahaan Pertanian : 5.
Kehutanan

discrete

numeric

Banyaknya perusahaan Pertanian : 5.
Kehutanan
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V502 B1R1

Propinsi

discrete numeric

V503 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete character Kabupaten/Kotamadya

V504 B1R4

Kecamatan

discrete character Kecamatan

V505 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete character Desa/Kelurahan

V506 B1R6

Daerah

discrete numeric

V507 KARTU

Format

Pertanyaan
Propinsi

Daerah

discrete numeric

V508 B12R1A

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : a.
Traktor roda dua

contin

numeric

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : a.
Traktor roda dua

V509 B12R1B

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : b.
Traktor roda empat

discrete numeric

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : b.
Traktor roda empat

V510 B12R2A

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : a. Sprayer

contin

numeric

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : a. Sprayer

V511 B12R2B

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : b. Duster

contin

numeric

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : b. Duster

V512 B12R2C

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : c. Emposan tikus

contin

numeric

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : c. Emposan tikus

V513 B12R2D

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : d. Lainnya (sebutkan)

contin

numeric

2. Banyaknya alat pengendali jasad
pengganggu : d. Lainnya (sebutkan)

V514 B12R3A

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : a.
Perontok padi

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : a. Perontok
padi

V515 B12R3B

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : b.
Pengering padi

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : b.
Pengering padi

V516 B12R3C

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : c.
Pembersih gabah

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : c.
Pembersih gabah

V517 B12R3D

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : d.
Huller

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : d. Huller

V518 B12R3E

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : e.
Penyosoh beras

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : e. Penyosoh
beras

V519 B12R3F

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : f.
Penggiling kecil

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : f.
Penggiling kecil

V520 B12R3G

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : g. RMU

contin

numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : g. RMU

V521 B12R3H

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : h.
Penggiling bessar/pabrik

discrete numeric

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : h.
Penggiling bessar/pabrik
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V522 B12R4A

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : a.
Pemipil jagung

contin

numeric

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : a.
Pemipil jagung

V523 B12R4B

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : b.
Pemberas jagung

contin

numeric

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : b.
Pemberas jagung

V524 B12R4C

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : c.
Pembuat tepung jagung

discrete numeric

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : c.
Pembuat tepung jagung

V525 B12R5A

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : a.
Pemarut/penyawut ubi kayu

contin

numeric

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : a.
Pemarut/penyawut ubi kayu

V526 B12R5B

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : b.
Pembuat chip

contin

numeric

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : b.
Pembuat chip

V527 B12R5C

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : c.
Pembuat pellet

contin

numeric

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : c.
Pembuat pellet

V528 B12R5D

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : d.
Penggilingan tapioka

discrete numeric

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : d.
Penggilingan tapioka

V529 B12R6A

a. Penggilingan karet tanpa asap

contin

numeric

6. Banyaknya pengolah karet : a. Penggilingan
karet tanpa asap

V530 B12R6B

b. Rumah asap

discrete numeric

6. Banyaknya pengolah karet : b. Rumah asap

V531 B12R6C

c. Remilling

contin

numeric

6. Banyaknya pengolah karet : c. Remilling

V532 B12R6D

d. Pembuat crumb rubber (karet remah)

discrete numeric

7. Banyaknya pengolah karet : d. Pembuat
crumb rubber (karet remah)

V533 B12R7A

a. Penggilingan dengan mesin

discrete numeric

7. Banyaknya pengolah tebu : a. Penggilingan
dengan mesin

V534 B12R7B

b. Penggilingan tanpa mesin

contin

numeric

7. Banyaknya pengolah tebu : b. Penggilingan
tanpa mesin

V535 B12R8A

a. Kapal motor

contin

numeric

8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : a.
Kapal motor

V536 B12R8B

b. Perahu motor tempel

contin

numeric

8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : b.
Perahu motor tempel

V537 B12R8C

c. Perahu tak bermotor

contin

numeric

8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : c.
Perahu tak bermotor
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podes1993_14
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

39

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V538 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V539 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V540 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V541 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V542 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

numeric

V543 KARTU

Daerah

V544 B13ARA1

a1. Pertanian

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 1.
Pertanian

V545 B13ARA2

a2. Pertambangan dan penggalian

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 2.
Pertambangan dan penggalian

V546 B13ARA3

a3. Industri/Kerajinan

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 3.
Industri/Kerajinan

V547 B13ARA4

a4. Listrik, Gas, Air

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 4.
Listrik, Gas, Air

V548 B13ARA5

a5. Konstruksi

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 5.
Konstruksi

V549 B13ARA6

a6. Perdagangan

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 6.
Perdagangan

V550 B13ARA7

a7. Angkutan

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 7.
Angkutan

V551 B13ARA8

a8. Lembaga keuangan

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 8.
Lembaga keuangan

V552 B13ARA9

a9. Jasa

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 9.
Jasa

V553 B13ARA10

a10. Lainnya

contin

numeric

a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 10.
Lainnya

V554 B13ARB

b. Jumlah rumah tangga buruh
kasar/harian

contin

numeric

b. Jumlah rumah tangga buruh kasar/harian

V555 B13BR1

1. Pasar dengan bangunan permanen

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 1. Pasar dengan bangunan
permanen

V556 B13BR2

2. Pasar tanpa bangunan permanen

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 2. Pasar tanpa bangunan
permanen

V557 B13BR3

3. Pasar hewan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 3. Pasar hewan
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V558 B13BR4A

4a. Pangkalan pendaratan ikan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 4a. Pangkalan pendaratan
ikan

V559 B13BR4B

4b. Tempat pelelangan ikan

contin

numeric

Sarana pemasaran : 4b. Tempat pelelangan ikan

V560 B13BR4C

4c. Pasar ikan

contin

numeric

Sarana pemasaran : 4c. Pasar ikan

V561 B13BR5

5. Kelompok pertokoan

contin

numeric

Sarana pemasaran : 5. Kelompok pertokoan

V562 B13BR6

6. Restoran/Rumah makan

contin

numeric

Sarana pemasaran : 6. Restoran/Rumah makan

V563 B13BR7

7. Losmen/Hotel

contin

numeric

Sarana pemasaran : 7. Losmen/Hotel

V564 B13BR8KUD

8. Kios sarana produksi milik KUD

contin

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi
milik KUD

V565 B13BR8NKUD

8. Kios sarana produksi non KUD

contin

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non
KUD

V566 B13BR8AK2

8. Kios sarana produksi milik KUD : a.
Tanaman Pangan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi
milik KUD : a. Tanaman Pangan

V567 B13BR8AK3

8. Kios sarana produksi non KUD : a.
Tanaman Pangan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non
KUD : a. Tanaman Pangan

V568 B13BR8BK2

8. Kios sarana produksi milik KUD : b.
Tanaman Perkebunan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi
milik KUD : b. Tanaman Perkebunan

V569 B13BR8BK3

8. Kios sarana produksi non KUD : b.
Tanaman Perkebunan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non
KUD : b. Tanaman Perkebunan

V570 B13BR8CK2

8. Kios sarana produksi milik KUD : c.
Peternakan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi
milik KUD : c. Peternakan

V571 B13BR8CK3

8. Kios sarana produksi non KUD : c.
Peternakan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non
KUD : c. Peternakan

V572 B13BR8DK2

8. Kios sarana produksi milik KUD : d.
Perikanan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi
milik KUD : d. Perikanan

V573 B13BR8DK3

8. Kios sarana produksi non KUD : d.
Perikanan

discrete

numeric

Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non
KUD : d. Perikanan

V574 B13BR9A

9a. Gudang KUD

contin

numeric

Sarana pemasaran : 9a. Gudang KUD

V575 B13BR9B

9b. Gudang umum lainnya

contin

numeric

Sarana pemasaran : 9b. Gudang umum lainnya

V576 B13BR10

10. Lantai jemur/Lamporan semen

contin

numeric

Sarana pemasaran : 10. Lantai jemur/Lamporan
semen
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Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1993 POTENSI
DESA/KELURAHAN

Kasus

65349

Variabel

30

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V577 B1R1

Propinsi

discrete

numeric

Propinsi

V578 B1R2

Kabupaten/Kotamadya

discrete

character Kabupaten/Kotamadya

V579 B1R4

Kecamatan

discrete

character Kecamatan

V580 B1R5

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V581 B1R6

Daerah

discrete

numeric

discrete

numeric

V582 KARTU

Daerah

V583 B13CR1A

1a. Bank Umum/Bank Tabungan/Bank
Pembangunan

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : a. Bank Umum/Bank
Tabungan/Bank Pembangunan

V584 B13CR1B1

1b1. BPR gaya baru (Pakto 27)

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) : 1. BPR gaya baru (Pakto 27)

V585 B13CR1B2

1b2. Bank Desa

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) : 2. Bank Desa

V586 B13CR1B3

1b3. Lumbung Desa

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) : 3. Lumbung desa

V587 B13CR1B4

1b4. LPN/LPK/BKPD/BUKP/KURK/LPD/BPR
lainnya

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) : 4.
LPN/LPK/BKPD/BUKP/KURK/LPD/BPR lainnya

V588 B13CR1B5

1b5. Bank Pasar

discrete

numeric

1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) : 5. Bank Pasar

V589 B13CR2A

2a. Koperasi Unit Desa (KUD)

discrete

numeric

2. Banyaknya Koperasi : a. Koperasi Unit Desa
(KUD)

V590 B13CR2B

2b. Koperasi non KUD

contin

numeric

2. Banyaknya Koperasi : b. Koperasi non KUD

V591 B13CR3

3. Lembaga Keuangan lainnya

contin

numeric

3. Lembaga Keuangan lainnya

V592 B13CR4A

4a. Kredit Usaha Tani (KUT)

discrete

numeric

4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh
penduduk selama setahun yang lalu : a. Kredit
Usaha Tani (KUT)

V593 B13CR4B

4b. Kredit TRI (Tebu Rakyat Intens)

discrete

numeric

4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh
penduduk selama setahun yang lalu : b. Kredit
TRI (Tebu Rakyat Intens)

V594 B13CR4C

4c. Kredit Candak Kulak (KCK)

discrete

numeric

4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh
penduduk selama setahun yang lalu : c. Kredit
Candak Kulak (KCK)

V595 B13CR4D

4d. Kredit lainnya

discrete

numeric

4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh
penduduk selama setahun yang lalu : d. Kredit
lainnya
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V596 B13CR5

5. Persentase realisasi pemasukan PBB
selama tahun anggaran 1992/1993 dari
target yang ditentukan

contin

numeric

5. Persentase realisasi pemasukan PBB selama
tahun anggaran 1992/1993 dari target yang
ditentukan

V597 B13DR1A

1a. Listrik PLN

contin

numeric

Lain-lain : 1. Banyaknya rumah tangga yang
menggunakan : a. Listrik PLN

V598 B13DR1B

1b. Listrik non PLN

contin

numeric

Lain-lain : 1. Banyaknya rumah tangga yang
menggunakan : b. Listrik non PLN

V599 B13DR2A

2a. Penerangan jalan utama desa

discrete

numeric

Lain-lain : 2a. Penerangan jalan utama desa

V600 B13DR2B

2b. Jenisnya

discrete

numeric

Lain-lain : 2b. Bila ada, jenisnya

V601 B13DR3

3. Banyaknya orang yang bersekolah di
perguruan tinggi yang dibiayai oleh
rumah tangga di desa ini

contin

numeric

Lain-lain : 3. Banyaknya orang yang bersekolah
di perguruan tinggi yang dibiayai oleh rumah
tangga di desa ini

V602 B13DR4

4. Usaha persewaan alat-alat untuk
keperluan pesta dan sejenisnya

discrete

numeric

Lain-lain : 4. Usaha persewaan alat-alat untuk
keperluan pesta dan sejenisnya

V603 B14R1

1. Umur Kepala Desa/Lurah

contin

numeric

1. Umur Kepala Desa/Lurah

V604 B14R2

2. Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah

discrete

numeric

2. Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah

V605 B14R3

3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Kepala Desa/Lurah

discrete

numeric

3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala
Desa/Lurah

V606 B14R4

4. Lamanya menjabat

contin

numeric

4. Lamanya menjabat (sejak pengangkatan
sampai pada saat pencacahan)
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Status desa/kelurahan (B3R1)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Status desa/kelurahan (B3R1)
File: podes1993_01
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk UPT/PMST,
sedangkan kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Pertanyaan dalam kuesioner
Status desa/kelurahan

Status hukum desa/kelurahan (B3R2)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Status hukum pembentukan desa/kelurahan pada umumnya berdasarkan SK Mendagri atau SK Gubernur, desa UPT/SPT
dan PMST.
Pertanyaan dalam kuesioner
Status hukum desa/kelurahan

Klasifikasi desa/kelurahan (B3R3)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Penggolongan klasifikasi desa swadaya (tradisional), swakarya (transisional) dan swasembada (berkembang) didasarkan :
1. Kemampuan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa/kelurahan.
2. Tingkat kemajuan administrasi
3. Tingkat berfungsinya LKMD dalam mengorganisasikan pembangunan desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Klasifikasi desa/kelurahan

Desa/kelurahan termasuk daerah (B3R4)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Desa/kelurahan termasuk daerah (B3R4)
File: podes1993_01
Desa/kelurahan pantai adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan dengan laut atau desa/kelurahan yang
mempunyai pantai.
Desa/kelurahan bukan pantai adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak berbatasan dengan laut atau tidak mempunyai
pantai.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/kelurahan termasuk daerah

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut (B3R5)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Jika tidak tahu pasti tentang tinggi desa/kelurahan tidak usah diisi oleh pencacah tetapi diisi oleh Mantis/KSK.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut

Apakah merupakan desa binaan HPH/Perhutani (B3R6)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa binaan HPH (luar Jawa) atau Perhutani (Jawa) adalah desa sekitar kawasan hutan yang pemerintahan desanya
maupun masyarakatnya mendapat bantuan dari perusahaan kehutanan terdekat (baik pemerintah maupun swasta) dalam
pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/memajukan desa
dan mencegah perusakan hutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah merupakan desa binaan HPH/Perhutani

Luas wilayah desa/kelurahan (B3R7)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 35-2092178
Deskripsi
Luas wilayah desa/kelurahan dalam Ha (1 km = 100 ha).
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas wilayah desa/kelurahan
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a. Kantor Kecamatan : 1. Dalam Desa (B3R8A1)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : a. Kantor Kecamatan : 1. Dalam
Desa

a. Kantor Kecamatan : 2. Diluar Desa (km) (B3R8A2)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : a. Kantor Kecamatan : 2. Diluar
Desa (km)

b. Kantor Kabupaten : 1. Dalam Desa (B3R8B1)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : b. Kantor Kabupaten : 1. Dalam
Desa

b. Kantor Kabupaten : 2. Diluar Desa (km) (B3R8B2)
File: podes1993_01
Gambaran
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b. Kantor Kabupaten : 2. Diluar Desa (km) (B3R8B2)
File: podes1993_01
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : b. Kantor Kabupaten : 2. Diluar Desa
(km)

c. Kantor Polisi : 1. Dalam Desa (B3R8C1)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : c. Kantor Polisi : 1. Dalam Desa

c. Kantor Polisi : 2. Diluar Desa (km) (B3R8C2)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Jarak adalah panjang jalan terdekat yang biasa dilalui umum, baik jalan darat maupun air. Apabila desa/kelurahan tidak
mempunyai kantor, jarak dihitung dari rumah Kepala Desa/Lurah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Adanya fasilitas & jarak dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke fasilitas berikut : c. Kantor Polisi : 2. Diluar Desa (km)

a. Kantor pemerintahan desa/kelurahan (B3R9A)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
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a. Kantor pemerintahan desa/kelurahan (B3R9A)
File: podes1993_01
Fasilitas Pemerintahan Desa/Kelurahan : a. Kantor pemerintahan desa/kelurahan

b. Balai desa/kelurahan (B3R9B)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Pertanyaan dalam kuesioner
Fasilitas Pemerintahan Desa/Kelurahan : b. Balai desa/kelurahan

a. Sekretaris Desa/Kelurahan (B3R10A)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : a. Sekretaris Desa/Kelurahan

b. Kepala Urusan Pemerintahan (B3R10B)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : b. Kepala Urusan Pemerintahan

c. Kepala Urusan Pembangunan (B3R10C)
File: podes1993_01
Gambaran
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c. Kepala Urusan Pembangunan (B3R10C)
File: podes1993_01
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : c. Kepala Urusan Pembangunan

d. Kepala Urusan Kesra (B3R10D)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : d. Kepala Urusan Kesra

e. Kepala Urusan Keuangan (B3R10E)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : e. Kepala Urusan Keuangan

f. Kepala Urusan Umum (B3R10F)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
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f. Kepala Urusan Umum (B3R10F)
File: podes1993_01
Masing-masing Kepala Urusan adalah : orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut. Apabila ada yang
merangkap maka dipilih yang utama.
Pertanyaan dalam kuesioner
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan : f. Kepala Urusan Umum

a. Kategori LKMD (B3R11A)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah lembaga masyarakat didesa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan
untuk masyarakat dan merupakan wahana pertisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan berbagai
kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, agama, dan pertahanan keamanan.
LKMD Persiapan, sedang dilakukan persiapan embentukan LKMD.
LKMD Kategori 1, telah tumbuh pengertian dan kesadaran LKMD, telah dilangsungkan rapat pembentukan LKMD, struktur
organisasi sesuai dengan keputusan Mendagri No.25 tahun 1980, memiliki cap dan papan nama LKMD, masih memerlukan
bimbingan dan bantuan pemerintah.
LKMD Kategori 2, mampu menyusun dan melaksanakan pro(gramkerja, program PKK, meman aat an dana bantuan desa,
da at men erakkan swa a a gotong ro on .
LKMD Kategori 3, mampu menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi setempat, sumber dananya
tetap, administrasi dan laporannya tertib, seksi-seksiya berfungsi (minimal 3 seksi).
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Kategori LKMD

b. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam pembangunan
proyek yang dibiayai Inpres Desa tahun anggaran 1992/1993
(B3R11B)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-721702
Deskripsi
Nilai swadaya : adalah besarnya nilai uang yang dikeluarkan oleh desa dari hasil iuran yang dikumpulkan oleh masyarakat
baik berupa materi (uang/barang) maupun tenaga kerja untuk menambah biaya proyek yang dibiayai oleh Inpres Desa
(11.b) atau di luar Inpres (11.0) tahun anggaran 1992/1993. Untuk proyek yang tidak ada catatan biayanya, nilai proyek
ditaksir sesuai dengan dana yang berasal dari masyarakat.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam pembangunan proyek yang dibiayai Inpres Desa tahun anggaran
1992/1993
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c. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam pembangunan
proyek yang biayanya di luar Inpres Desa tahun anggaran
1992/1993 (B3R11C)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-909211
Deskripsi
Nilai swadaya : adalah besarnya nilai uang yang dikeluarkan oleh desa dari hasil iuran yang dikumpulkan oleh masyarakat
baik berupa materi (uang/barang) maupun tenaga kerja untuk menambah biaya proyek yang dibiayai oleh Inpres Desa
(11.b) atau di luar Inpres (11.0) tahun anggaran 1992/1993. Untuk proyek yang tidak ada catatan biayanya, nilai proyek
ditaksir sesuai dengan dana yang berasal dari masyarakat.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Peran serta masyarakat (nilai swadaya) dalam pembangunan proyek yang biayanya di luar Inpres Desa tahun anggaran
1992/1993

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) (B3R12)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

a. Sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung
pada potensi (B3R13A)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi

58

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

a. Sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung
pada potensi (B3R13A)
File: podes1993_01
Potensi Pertanian, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada potensi pertanian, baik di atas
tanah milik sendiri maupun yang disewa, bagi hasil, bebas sewa, gadai, bengkok, tanah garapan, dan sebagainya.
Potensi Pertambangan dan Penggalian apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada usaha
persiapan penambangan dan penggalian, seperti, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, dan sebagainya.
Potensi Industri, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada industri besar, sedang,
kecil/kerajinan rumahtangga.
Potensi Konstruksi, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada
pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, sumur/pompa, WC, saluran air, lapangan olahraga, dsb.
Potensi Perdagangan, apabila sebagian besar sumber penghasilan penduduk bergantung pada usaha jual beli atau usaha
perdagangan termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, catering, restoran di kereta api, kafetaria, kantin,
warung, penginapan (hotel, motel, losmen).
Potensi Angkutan, apabila sebagian besar sumber penghasilan penduduk bergantung pada usaha angkutan, baik angkutan
barang maupun penumpang yang melalui darat, laut dan udara.
Potensi Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, apabila sumber penghasilan sebagian
besar penduduk bergantung pada antara lain : Bank, Jawatan Pegadaian, Asuransi dan lain lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada potensi :

b. Bila isian 13.a. berkode 1, potensi sub sektor (B3R13B)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-5
Deskripsi
Potensi Pertanian, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada potensi pertanian, baik di atas
tanah milik sendiri maupun yang disewa, bagi hasil, bebas sewa, gadai, bengkok, tanah garapan, dan sebagainya.
Potensi Pertambangan dan Penggalian apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada usaha
persiapan penambangan dan penggalian, seperti, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, dan sebagainya.
Potensi Industri, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada industri besar, sedang,
kecil/kerajinan rumahtangga.
Potensi Konstruksi, apabila sumber penghasilan sebagian besar penduduk bergantung pada
pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, sumur/pompa, WC, saluran air, lapangan olahraga, dsb.
Potensi Perdagangan, apabila sebagian besar sumber penghasilan penduduk bergantung pada usaha jual beli atau usaha
perdagangan termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, catering, restoran di kereta api, kafetaria, kantin,
warung, penginapan (hotel, motel, losmen).
Potensi Angkutan, apabila sebagian besar sumber penghasilan penduduk bergantung pada usaha angkutan, baik angkutan
barang maupun penumpang yang melalui darat, laut dan udara.
Potensi Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, apabila sumber penghasilan sebagian
besar penduduk bergantung pada antara lain : Bank, Jawatan Pegadaian, Asuransi dan lain lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Bila isian 13.a. berkode 1, potensi sub sektor

a. Kekeringan terjadi (B3R14A)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
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a. Kekeringan terjadi (B3R14A)
File: podes1993_01
Deskripsi
Bencana, adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian dan penderitaan penduduk. Tidak
termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya kebakaran hutan, angin
topan, dsb.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3 tahun yang lalu : a. Kekeringan terjadi

b. Banjir terjadi (B3R14B)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Bencana, adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian dan penderitaan penduduk. Tidak
termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya kebakaran hutan, angin
topan, dsb.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3 tahun yang lalu : b. Banjir terjadi

c. Gempa bumi terjadi (B3R14C)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Bencana, adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian dan penderitaan penduduk. Tidak
termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya kebakaran hutan, angin
topan, dsb.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3 tahun yang lalu : c. Gempa bumi terjadi

d. Gunung meletus terjadi (B3R14D)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
Bencana, adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian dan penderitaan penduduk. Tidak
termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya kebakaran hutan, angin
topan, dsb.
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d. Gunung meletus terjadi (B3R14D)
File: podes1993_01
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3 tahun yang lalu : d. Gunung meletus terjadi

e. Lainnya (Sebutkan) (B3R14E)
File: podes1993_01
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Bencana, adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian dan penderitaan penduduk. Tidak
termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya kebakaran hutan, angin
topan, dsb.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana yang menimpa penduduk/wilayah selama 3 tahun yang lalu : e. Lainnya (Sebutkan)
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Registrasi penduduk (B4AR1)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Registrasi penduduk (B4AR1)
File: podes1993_02
Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk secara teratur baik mengenai jumlah, kelahiran, kematian maupun
perpindahan secara teratur. Bila tidak ada registrasi penduduk maka untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dilakukan
dengan wawancara.
Pertanyaan dalam kuesioner
Registrasi penduduk

a. Banyaknya kelahiran (B4AR2A)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4100
Deskripsi
Kelahiran/kematian : banyaknya kelahiran/kematian aktual yang terjadi di desa itu dan dilaporkan.
Kematian bayi (berumur 0 sampai dengan kurang dari 1 tahun) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi selama
setahun yang lalu dari saat pencacahan termasuk disini adalah bayi yang meninggal beberapa saat setelah dilahirkan
hidup.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan selama setahun yang lalu : a. Banyaknya kelahiran

b. Banyaknya kematian bayi (B4AR2B)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-92
Deskripsi
Kelahiran/kematian : banyaknya kelahiran/kematian aktual yang terjadi di desa itu dan dilaporkan.
Kematian bayi (berumur 0 sampai dengan kurang dari 1 tahun) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi selama
setahun yang lalu dari saat pencacahan termasuk disini adalah bayi yang meninggal beberapa saat setelah dilahirkan
hidup.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan selama setahun yang lalu : b. Banyaknya kematian bayi (yang berumur kurang dari 1 tahun)

c. Banyaknya kematian (B4AR2C)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1436
Deskripsi
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c. Banyaknya kematian (B4AR2C)
File: podes1993_02
Kelahiran/kematian : banyaknya kelahiran/kematian aktual yang terjadi di desa itu dan dilaporkan.
Kematian bayi (berumur 0 sampai dengan kurang dari 1 tahun) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi selama
setahun yang lalu dari saat pencacahan termasuk disini adalah bayi yang meninggal beberapa saat setelah dilahirkan
hidup.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan selama setahun yang lalu : c. Banyaknya kematian (termasuk kematian bayi)

a1. Banyaknya penduduk (B4AR3A1)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 5-116251
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : a1. Banyaknya penduduk

a2. Persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin (B4AR3A2)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-100
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : a2. Persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis
huruf latin

b. Banyaknya rumah tangga (B4AR3B)
File: podes1993_02
Gambaran
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b. Banyaknya rumah tangga (B4AR3B)
File: podes1993_02
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-14144
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : b. Banyaknya rumah tangga

c1. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun (B4AR3C1)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9998
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : c1. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun

c2. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang masih
sekolah (B4AR3C2)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9998
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : c2. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang masih sekolah
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c3. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja
(B4AR3C3)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9999
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : c3. Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja

d. Banyaknya akseptor KB (B4AR3D)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah penduduk yang mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis
surat/kalimat sederhana dengan huruf latin, termasuk disini adalah tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf
Braille, orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis.
Banyaknya penduduk yang berumur 7-15 tahun yang bekerja adalah penduduk yang berusia 7-15 tahun yang melakukan
pekerjaan atau, membantu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Keadaan pada 30 Juni 1993 : d. Banyaknya akseptor KB

1. Sebagian besar penduduk memasak dengan bahan bakar
(B4BR1)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-5
Deskripsi
Yang dimaksud gas adalah : gas LPG dan gas kota dari perusahaan gas. Apabila sebagian besar penduduk memasak
dengan 2 jenis bahan bakar atau lebih yang persentasenya sama, maka pilih kode yang terkecil.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Sebagian besar penduduk memasak dengan bahan bakar

67

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

2. Sebagian besar penduduk membuang sampah (B4BR2)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Sebagian besar penduduk membuang sampah

3. Sebagian besar penduduk menggunakan (B4BR3)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Jamban adalah tempat buang air besar yang pembuatannya memenuhi syarat syarat kesehatan, antara lain menggunakan
tangki septik.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Sebagian besar penduduk menggunakan

4a. Kakus/jamban umum Inpres (B4BR4A)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Jamban Umum Inpres adalah jamban umum yang biaya pembuatannya dibantu dari dana Inpres.
Jamban Umum lain adalah jamban umum yang biasanya dibangun dari swadaya masyarakat atau dari sumber dana lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
4a. Kakus/jamban umum Inpres

4b. Kakus/jamban umum lainnya (B4BR4B)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Jamban Umum Inpres adalah jamban umum yang biaya pembuatannya dibantu dari dana Inpres.
Jamban Umum lain adalah jamban umum yang biasanya dibangun dari swadaya masyarakat atau dari sumber dana lainnya.
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4b. Kakus/jamban umum lainnya (B4BR4B)
File: podes1993_02
Pertanyaan dalam kuesioner
4b. Kakus/jamban umum lainnya

4c. Kakus/jamban umum Pemerintah non Inpres (B4BR4C)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Jamban Umum Inpres adalah jamban umum yang biaya pembuatannya dibantu dari dana Inpres.
Jamban Umum lain adalah jamban umum yang biasanya dibangun dari swadaya masyarakat atau dari sumber dana lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
4c. Kakus/jamban umum Pemerintah non Inpres

5. Sebagian besar saluran pembuangan air kotor (B4BR5)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Saluran pembuangan air kotor adalah saluran khusus yang dibuat untuk mengalirkan air kotor dari rumah tangga dan
sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Sebagian besar saluran pembuangan air kotor

6. Jenis bahan galian yang diusahakan (B4BR6)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-123
Deskripsi
Usaha penggalian batu mencakup batu kali, batu gunung, batu koral. Lainnya seperti emas, tanah liat, gips, batu apung.
Pertanyaan dalam kuesioner
6. Jenis bahan galian yang diusahakan

7. Dam pengendali/dam penahan erosi (B4BR7)
File: podes1993_02
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7. Dam pengendali/dam penahan erosi (B4BR7)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Dam pengendali/dam penahan erosi adalah bendungan kecil dengan konstruksi urugan tanah batu atau beton dibuat pada
alur jurang atau sungai kecil yang merupakan bangunan pengawetan tanah dan air yang menunjang rehabilitasi lahan dan
konservasi tanah.
Pertanyaan dalam kuesioner
7. Dam pengendali/dam penahan erosi

8. Jumlah peladang berpindah (B4BR8)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-650
Deskripsi
Peladang berpindah adalah petani yang melakukan usaha tani tanaman semusim (padi, palawija, hortikultura) dengan
berladang di hutan yang bukan haknya secara tidak menetap lokasinya.
Pertanyaan dalam kuesioner
8. Jumlah peladang berpindah

a. Lebah madu (B4BR9A)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-150
Deskripsi
Rumah tangga yang mengusahakan lebah madu adalah rumah tangga pertanian yang mengusahakan ternak lebah yang
nantinya untuk dipanen/diambil madunya.
Rumah tangga yang mengusahakan murbei adalah rumah tangga pertanian yang menanam tanaman murbei yang
digunakan sebagai makanan ulat sutera.
Rumah tangga budidaya ulat sutra adalah rumah tangga pertanian yang melakukan budidaya ulat sutra dengan tujuan
untuk memperoleh penghasilan atau menambah penghasilan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : a. Lebah madu

b. Pohon Murbei (B4BR9B)
File: podes1993_02
Gambaran
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b. Pohon Murbei (B4BR9B)
File: podes1993_02
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-110
Deskripsi
Rumah tangga yang mengusahakan lebah madu adalah rumah tangga pertanian yang mengusahakan ternak lebah yang
nantinya untuk dipanen/diambil madunya.
Rumah tangga yang mengusahakan murbei adalah rumah tangga pertanian yang menanam tanaman murbei yang
digunakan sebagai makanan ulat sutera.
Rumah tangga budidaya ulat sutra adalah rumah tangga pertanian yang melakukan budidaya ulat sutra dengan tujuan
untuk memperoleh penghasilan atau menambah penghasilan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : b. Pohon Murbei

c. Budi daya ulat sutera (B4BR9C)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Rumah tangga yang mengusahakan lebah madu adalah rumah tangga pertanian yang mengusahakan ternak lebah yang
nantinya untuk dipanen/diambil madunya.
Rumah tangga yang mengusahakan murbei adalah rumah tangga pertanian yang menanam tanaman murbei yang
digunakan sebagai makanan ulat sutera.
Rumah tangga budidaya ulat sutra adalah rumah tangga pertanian yang melakukan budidaya ulat sutra dengan tujuan
untuk memperoleh penghasilan atau menambah penghasilan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : c. Budi daya ulat sutera

d. Lainnya (sebutkan) (B4BR9D)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
Rumah tangga yang mengusahakan lebah madu adalah rumah tangga pertanian yang mengusahakan ternak lebah yang
nantinya untuk dipanen/diambil madunya.
Rumah tangga yang mengusahakan murbei adalah rumah tangga pertanian yang menanam tanaman murbei yang
digunakan sebagai makanan ulat sutera.
Rumah tangga budidaya ulat sutra adalah rumah tangga pertanian yang melakukan budidaya ulat sutra dengan tujuan
untuk memperoleh penghasilan atau menambah penghasilan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah rumah tangga yang mengusahakan : d. Lainnya (sebutkan)
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a. Pencemaran air (B4BR10A)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pencemaran lingkungan adalah gangguan terhadap keadaan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah pabrik/pasar,
dan sebagainya, sehingga dapat merusak kemurnian air, udara, tanah dan lainnya yang mengganggu kehidupan manusia,
hewan, dan microba lainnya serta tumbuh-tumbuhan.
Pencemaran lainnya : Contoh : suara bising yang ditimbulkan dari mesin pabrik, disekitar lapangan terbang.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Pencemaran air

b. Pencemaran udara (B4BR10B)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Pencemaran lingkungan adalah gangguan terhadap keadaan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah pabrik/pasar,
dan sebagainya, sehingga dapat merusak kemurnian air, udara, tanah dan lainnya yang mengganggu kehidupan manusia,
hewan, dan microba lainnya serta tumbuh-tumbuhan.
Pencemaran lainnya : Contoh : suara bising yang ditimbulkan dari mesin pabrik, disekitar lapangan terbang.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Pencemaran udara

c. Pencemaran tanah (B4BR10C)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Pencemaran lingkungan adalah gangguan terhadap keadaan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah pabrik/pasar,
dan sebagainya, sehingga dapat merusak kemurnian air, udara, tanah dan lainnya yang mengganggu kehidupan manusia,
hewan, dan microba lainnya serta tumbuh-tumbuhan.
Pencemaran lainnya : Contoh : suara bising yang ditimbulkan dari mesin pabrik, disekitar lapangan terbang.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Pencemaran tanah

d. Pencemaran lainnya (B4BR10D)
File: podes1993_02
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d. Pencemaran lainnya (B4BR10D)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Pencemaran lingkungan adalah gangguan terhadap keadaan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah pabrik/pasar,
dan sebagainya, sehingga dapat merusak kemurnian air, udara, tanah dan lainnya yang mengganggu kehidupan manusia,
hewan, dan microba lainnya serta tumbuh-tumbuhan.
Pencemaran lainnya : Contoh : suara bising yang ditimbulkan dari mesin pabrik, disekitar lapangan terbang.
Pertanyaan dalam kuesioner
d. Pencemaran lainnya

a. Permanen (B4BR11A)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-99999
Deskripsi
Rumah permanen : adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu, atapnya terbuat dari seng atau genteng
atau sirap atau asbes, dan lantainya terbuat dari ubin atau keramik.
Rumah semi permanen: adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau setengah kayu (batako kayu, batako
bambu), lantainya dari ubin atau batu, atapnya terdiri dari genteng atau seng atau sirap atau asbes.
Rumah sederhana : adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (daun daunan), lantai dari tanah, dan atapnya dari
daun daunan.
Rumah panggung yang kualitasnya cukup baik (cukup bagus & sehat) dimasukkan dalam kategori semi permanen, bahkan
yang terbuat dari bahan yang baik dimasukkan dalam kategori rumah permanen. Sedangkan yang kualitas bahannya
kurang baik dimasukkan kategori rumah sederhana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perumahan : Kategori rumah penduduk : a. Permanen

b. Semi permanen (B4BR11B)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-99999
Deskripsi
Rumah permanen : adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu, atapnya terbuat dari seng atau genteng
atau sirap atau asbes, dan lantainya terbuat dari ubin atau keramik.
Rumah semi permanen: adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau setengah kayu (batako kayu, batako
bambu), lantainya dari ubin atau batu, atapnya terdiri dari genteng atau seng atau sirap atau asbes.
Rumah sederhana : adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (daun daunan), lantai dari tanah, dan atapnya dari
daun daunan.
Rumah panggung yang kualitasnya cukup baik (cukup bagus & sehat) dimasukkan dalam kategori semi permanen, bahkan
yang terbuat dari bahan yang baik dimasukkan dalam kategori rumah permanen. Sedangkan yang kualitas bahannya
kurang baik dimasukkan kategori rumah sederhana.
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b. Semi permanen (B4BR11B)
File: podes1993_02
Pertanyaan dalam kuesioner
Perumahan : Kategori rumah penduduk : b. Semi permanen

c. Sederhana (B4BR11C)
File: podes1993_02
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-99999
Deskripsi
Rumah permanen : adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu, atapnya terbuat dari seng atau genteng
atau sirap atau asbes, dan lantainya terbuat dari ubin atau keramik.
Rumah semi permanen: adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau setengah kayu (batako kayu, batako
bambu), lantainya dari ubin atau batu, atapnya terdiri dari genteng atau seng atau sirap atau asbes.
Rumah sederhana : adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (daun daunan), lantai dari tanah, dan atapnya dari
daun daunan.
Rumah panggung yang kualitasnya cukup baik (cukup bagus & sehat) dimasukkan dalam kategori semi permanen, bahkan
yang terbuat dari bahan yang baik dimasukkan dalam kategori rumah permanen. Sedangkan yang kualitas bahannya
kurang baik dimasukkan kategori rumah sederhana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perumahan : Kategori rumah penduduk : c. Sederhana
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Gedung sekolah negeri : a. TK (B5R1AK2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : a. TK (B5R1AK2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : a. TK

Gedung sekolah swasta : a. TK (B5R1AK3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-19
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : a. TK

Sekolah negeri : a. TK (B5R1AK4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-10
Deskripsi
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Sekolah negeri : a. TK (B5R1AK4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : a. TK

Sekolah swasta : a. TK (B5R1AK5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-19
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : a. TK

Guru negeri : a. TK (B5R1AK6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-18
Deskripsi
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Guru negeri : a. TK (B5R1AK6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : a. TK

Guru swasta : a. TK (B5R1AK7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-100
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : a. TK

Murid negeri : a. TK (B5R1AK8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-324
Deskripsi
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Murid negeri : a. TK (B5R1AK8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : a. TK

Murid swasta : a. TK (B5R1AK9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8037
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : a. TK

Gedung sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan :

Gedung sekolah swasta : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-17
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan :

Sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
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Sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Sekolah swasta : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-10
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Guru negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-559
Deskripsi
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Guru negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Guru swasta : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-140
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Murid negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8410
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Murid negeri : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Murid swasta : b. SD dan sederajat : 1. SD (B5R1B1K9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5790
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : b. SD dan
sederajat : 1. SD

Gedung sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah (B5R1B2K2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
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Gedung sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah (B5R1B2K2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : b. SD
dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Gedung sekolah swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah
Ibtidaiyah (B5R1B2K3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-18
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : b.
SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-6
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Sekolah negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Sekolah swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-18
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Guru negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-74
Deskripsi
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Guru negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Guru swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Murid negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1029
Deskripsi
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Murid negeri : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Murid swasta : b. SD dan sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah
(B5R1B2K9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9999
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : b. SD dan
sederajat : 2. Madrasah Ibtidaiyah

Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-12
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : c.
SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

Gedung sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : c.
SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum

Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-12
Deskripsi
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Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-10
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum (B5R1C1K6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-390
Deskripsi
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Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum (B5R1C1K6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Guru swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum (B5R1C1K7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-201
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7210
Deskripsi
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Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Murid swasta : c. SMPT dan sederajat : 1. SMTP umum
(B5R1C1K9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4514
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 1. SMTP umum

Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah (B5R1C2K2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah (B5R1C2K2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : c.
SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Gedung sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah
Tsanawiyah (B5R1C2K3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : c.
SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
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Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-11
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
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Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Guru swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-93
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9999
Deskripsi
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Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Murid swasta : c. SMPT dan sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah
(B5R1C2K9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2820
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 2. Madrasah Tsanawiyah

Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP
kejuruan (B5R1C3K2)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP
kejuruan (B5R1C3K2)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : c.
SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

Gedung sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP
kejuruan (B5R1C3K3)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : c.
SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan

Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K4)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
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Sekolah negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K4)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

Sekolah swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K5)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K6)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-40
Deskripsi
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Guru negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K6)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

Guru swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K7)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-150
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K8)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-584
Deskripsi
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Murid negeri : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K8)
File: podes1993_03
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan

Murid swasta : c. SMPT dan sederajat : 3. SMTP kejuruan
(B5R1C3K9)
File: podes1993_03
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4114
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : c. SMPT dan
sederajat : 3. SMTP kejuruan
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K2)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : d.
SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

Gedung sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K3)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : d.
SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum

Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
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Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K4)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum (B5R1D1K6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-230
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Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum (B5R1D1K6)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Guru swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum (B5R1D1K7)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-251
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K8)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5600
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Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K8)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Murid swasta : d. SMTA dan sederajat : 1. SMTA umum
(B5R1D1K9)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3671
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 1. SMTA umum

Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah
Aliyah (B5R1D2K2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
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Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah
Aliyah (B5R1D2K2)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : d.
SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Gedung sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah
Aliyah (B5R1D2K3)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : d.
SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
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Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K4)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-45
Deskripsi
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Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K6)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Guru swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K7)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-63
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K8)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-893
Deskripsi
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Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K8)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Murid swasta : d. SMTA dan sederajat : 2. Madrasah Aliyah
(B5R1D2K9)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1171
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 2. Madrasah Aliyah

Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA
kejuruan (B5R1D3K2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA
kejuruan (B5R1D3K2)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : d.
SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

Gedung sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA
kejuruan (B5R1D3K3)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : d.
SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan

Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
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Sekolah negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K4)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Sekolah swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-185
Deskripsi
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Guru negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K6)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Guru swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K7)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-125
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K8)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1560
Deskripsi
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Murid negeri : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K8)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Murid swasta : d. SMTA dan sederajat : 3. SMTA kejuruan
(B5R1D3K9)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2121
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : d. SMTA dan
sederajat : 3. SMTA kejuruan

Gedung sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi
(B5R1E1K2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
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Gedung sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi
(B5R1E1K2)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Gedung sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi
(B5R1E1K3)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
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Sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K4)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Guru negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-131
Deskripsi

116

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Guru negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K6)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Guru swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K7)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-100
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Murid negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K8)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2281
Deskripsi
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Murid negeri : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K8)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Murid swasta : e. Akademi/Universitas : 1. Akademi (B5R1E1K9)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1791
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : e.
Akademi/Universitas : 1. Akademi

Gedung sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K2)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5
Deskripsi

118

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Gedung sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K2)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Gedung sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K3)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Gedung sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K4)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
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Sekolah negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K4)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Sekolah swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas
(B5R1E2K5)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Sekolah swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Guru negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K6)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-321
Deskripsi
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Guru negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K6)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Guru swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K7)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-358
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Guru swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Murid negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K8)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8999
Deskripsi
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Murid negeri : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K8)
File: podes1993_04
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid negeri : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Murid swasta : e. Akademi/Universitas : 2. Universitas (B5R1E2K9)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4709
Deskripsi
Kolom 2 dan 3 : isikan ke dalam kotak banyaknya gedung sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 4 dan 5 : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 6 dan 7 : isikan ke dalam kotak banyaknya guru menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Kolom 8 dan'9 : isikan ke dalam kotak banyaknya murid menurut tingkat pendidikan dan jenis sekolah.
Gedung sekolah adalah kesatuan bangunan yang selesai dibangun, dibuat untuk digunakan sebagai sekolah, telah atau
belum dipakai untuk kegiatan sekolah, biasanya terdiri dari ruang kelas, ruang kantor.
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
Khusus untuk Podes : lembaga pendidikan termasuk TK1.
Guru dan murid yang dicakup adalah guru & murid dari sekolah yang ada di desa itu.
Guru Negeri adalah seorang guru yang pekerjaan utamanya mengajar disekolah negeri.
Satu orang hanya mempunyai satu status, sebagai guru negeri saja, atau sebagai guru swasta saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah, lembaga sekolah, guru, dan murid menurut tingkat pendidikan : Murid swasta : e.
Akademi/Universitas : 2. Universitas

Jarak kantor desa/kelurahan ke : a. TK (B5R2A)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Tuliskan jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang ada di luar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah (kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor desa/kelurahan ke : a.
TK
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Jarak kantor desa/kelurahan ke : b. SD (B5R2B)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Tuliskan jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang ada di luar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah (kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor desa/kelurahan ke : b.
SD

Jarak kantor desa/kelurahan ke : c. SMTP (B5R2C)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Tuliskan jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang ada di luar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah (kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor desa/kelurahan ke : c.
SMTP

Jarak kantor desa/kelurahan ke : d. SMTA (B5R2D)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Tuliskan jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang ada di luar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah (kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor desa/kelurahan ke : d.
SMTA

Jarak kantor desa/kelurahan ke : e. Akademi/Universitas (B5R2E)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
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Jarak kantor desa/kelurahan ke : e. Akademi/Universitas (B5R2E)
File: podes1993_04
Deskripsi
Tuliskan jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang ada di luar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apabila dalam desa tersebut tidak ada sekolah (kolom 4 dan 5 tidak ada isian), berapa jarak kantor desa/kelurahan ke : e.
Akademi/Universitas

a. Pondok Pesantren (B5R3A)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang biasanya menyediakan tempat menginap para siswanya
dalam komplek pendidikan.
Sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan untuk para penderita cacat (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa,
tuna ganda, dan tuna grahita).
Seminari/Biara/Theologi adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Protestan/Katolik, biasanya menyediakan asrama bagi
para siswanya dalam komplek pendidikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Pondok Pesantren

b. Sekolah Luar Biasa (B5R3B)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang biasanya menyediakan tempat menginap para siswanya
dalam komplek pendidikan.
Sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan untuk para penderita cacat (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa,
tuna ganda, dan tuna grahita).
Seminari/Biara/Theologi adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Protestan/Katolik, biasanya menyediakan asrama bagi
para siswanya dalam komplek pendidikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Sekolah Luar Biasa

c. Seminari/Biara/Theologi (B5R3C)
File: podes1993_04
Gambaran
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c. Seminari/Biara/Theologi (B5R3C)
File: podes1993_04
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang biasanya menyediakan tempat menginap para siswanya
dalam komplek pendidikan.
Sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan untuk para penderita cacat (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa,
tuna ganda, dan tuna grahita).
Seminari/Biara/Theologi adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Protestan/Katolik, biasanya menyediakan asrama bagi
para siswanya dalam komplek pendidikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Seminari/Biara/Theologi

a. Perpustakaan Umum/Taman Bacaan Umum (B5R4A)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Perpustakaan umum/taman bacaan umum adalah lembaga/unit perpustakaan atau taman bacaan yang menunjang
kegiatan belajar masyarakat, tidak termasuk taman bacaan komik.
Perpustakaan keliling tidak termasuk perpustakaan umum, kecuali apabila perpustakaan keliling tersebut milik
desa/kelurahan.
Perpustakaan sekolah tidak termasuk perpustakaan umum kecuali kalau memberikan pelayanan pada masyarakat.
Kursus keterampilan : adalah lembaga pendidikan non formal tentang suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus
dan jangka waktunya relatif pendek serta ditujukan untuk masyarakat secara umum. Biasanya timbul dari masyarakat,
meskipun bisa juga dari pemerintah maupun swasta.
Kursus montir antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, sepeda motor, dan mobil.
Kursus Industri Kecil/Rumah tangga antara lain kursus pembuatan minyak kelapa, kursus membatik, dan anyam-anyaman.
Kursus lainnya antara lain, kursus musik, karate, renang, sepak bola, dan senam.
Apabila ada lebih dari satu lembaga/kursus keterampilan, lingkari semua kode yang sesuai dan tuliskan jumlah kode yang
dilingkari pada kotak yang tersedia.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Perpustakaan Umum/Taman Bacaan Umum

b. Jenis Kursus keterampilan (B5R4B)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-990
Deskripsi
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b. Jenis Kursus keterampilan (B5R4B)
File: podes1993_04
Perpustakaan umum/taman bacaan umum adalah lembaga/unit perpustakaan atau taman bacaan yang menunjang
kegiatan belajar masyarakat, tidak termasuk taman bacaan komik.
Perpustakaan keliling tidak termasuk perpustakaan umum, kecuali apabila perpustakaan keliling tersebut milik
desa/kelurahan.
Perpustakaan sekolah tidak termasuk perpustakaan umum kecuali kalau memberikan pelayanan pada masyarakat.
Kursus keterampilan : adalah lembaga pendidikan non formal tentang suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus
dan jangka waktunya relatif pendek serta ditujukan untuk masyarakat secara umum. Biasanya timbul dari masyarakat,
meskipun bisa juga dari pemerintah maupun swasta.
Kursus montir antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, sepeda motor, dan mobil.
Kursus Industri Kecil/Rumah tangga antara lain kursus pembuatan minyak kelapa, kursus membatik, dan anyam-anyaman.
Kursus lainnya antara lain, kursus musik, karate, renang, sepak bola, dan senam.
Apabila ada lebih dari satu lembaga/kursus keterampilan, lingkari semua kode yang sesuai dan tuliskan jumlah kode yang
dilingkari pada kotak yang tersedia.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Jenis Kursus keterampilan

c. Kursus keterampilan tersebut diselenggarakan oleh (B5R4C)
File: podes1993_04
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-252
Deskripsi
Perpustakaan umum/taman bacaan umum adalah lembaga/unit perpustakaan atau taman bacaan yang menunjang
kegiatan belajar masyarakat, tidak termasuk taman bacaan komik.
Perpustakaan keliling tidak termasuk perpustakaan umum, kecuali apabila perpustakaan keliling tersebut milik
desa/kelurahan.
Perpustakaan sekolah tidak termasuk perpustakaan umum kecuali kalau memberikan pelayanan pada masyarakat.
Kursus keterampilan : adalah lembaga pendidikan non formal tentang suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus
dan jangka waktunya relatif pendek serta ditujukan untuk masyarakat secara umum. Biasanya timbul dari masyarakat,
meskipun bisa juga dari pemerintah maupun swasta.
Kursus montir antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, sepeda motor, dan mobil.
Kursus Industri Kecil/Rumah tangga antara lain kursus pembuatan minyak kelapa, kursus membatik, dan anyam-anyaman.
Kursus lainnya antara lain, kursus musik, karate, renang, sepak bola, dan senam.
Apabila ada lebih dari satu lembaga/kursus keterampilan, lingkari semua kode yang sesuai dan tuliskan jumlah kode yang
dilingkari pada kotak yang tersedia.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Kursus keterampilan tersebut diselenggarakan oleh
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Banyaknya Tempat Ibadah : 1. Mesjid (B6AR1)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-102
Deskripsi
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Banyaknya Tempat Ibadah : 1. Mesjid (B6AR1)
File: podes1993_05
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 1. Mesjid

Banyaknya Tempat Ibadah : 2. Surau/Langgar (B6AR2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-165
Deskripsi
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 2. Surau/Langgar

Banyaknya Tempat Ibadah : 3. Gereja (B6AR3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-19
Deskripsi
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 3. Gereja

Banyaknya Tempat Ibadah : 4. Kapel (B6AR4)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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Banyaknya Tempat Ibadah : 4. Kapel (B6AR4)
File: podes1993_05
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 4. Kapel

Banyaknya Tempat Ibadah : 5. Pura (B6AR5)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-49
Deskripsi
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 5. Pura

Banyaknya Tempat Ibadah : 6. Vihara (B6AR6)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Masjid adalah tempat Peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum’at. Surau/Langgar yang digunakan
untuk sholat Jum’at dianggap sebagai masjid.
Surau/langgar / kapel dan Pura yang dipakai pribadi saja tidak dihitung.
Vihara adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya Tempat Ibadah : 6. Vihara

Kegiatan sosial : 1. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
(B6BR1)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Kegiatan sosial : 1. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
(B6BR1)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 1. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Kegiatan sosial : 2. Kelompok Tani (B6BR2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
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Kegiatan sosial : 2. Kelompok Tani (B6BR2)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 2. Kelompok Tani

Kegiatan sosial : 3. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) (B6BR3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
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Kegiatan sosial : 3. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) (B6BR3)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 3. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Kegiatan sosial : 4. Taruna Tani (B6BR4)
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Kegiatan sosial : 4. Taruna Tani (B6BR4)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 4. Taruna Tani

Kegiatan sosial : 5. Penyuluh Pertanian (B6BR5)
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Kegiatan sosial : 5. Penyuluh Pertanian (B6BR5)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 5. Penyuluh Pertanian

Kegiatan sosial : 6. Petugas Penyuluh lainnya (B6BR6)
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Kegiatan sosial : 6. Petugas Penyuluh lainnya (B6BR6)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 6. Petugas Penyuluh lainnya

Kegiatan sosial : 7. Kelompencapir (B6BR7)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi

136

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Kegiatan sosial : 7. Kelompencapir (B6BR7)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 7. Kelompencapir

Kegiatan sosial : 8. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) (B6BR8)
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Kegiatan sosial : 8. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) (B6BR8)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 8. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Kegiatan sosial : 9. Kader Pembangunan Desa (KPD) (B6BR9)
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Kegiatan sosial : 9. Kader Pembangunan Desa (KPD) (B6BR9)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 9. Kader Pembangunan Desa (KPD)

Kegiatan sosial : 10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (B6BR10)
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Kegiatan sosial : 10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (B6BR10)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Kegiatan sosial : 11. Gugus Depan Pramuka (B6BR11)
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Kegiatan sosial : 11. Gugus Depan Pramuka (B6BR11)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 11. Gugus Depan Pramuka

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak terlantar (B6BR12A)
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Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak terlantar (B6BR12A)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak terlantar

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak yatim piatu
(B6BR12B)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi

142

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak yatim piatu
(B6BR12B)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 12. Panti Asuhan : a. Anak yatim piatu

Kegiatan sosial : 13. Panti Wreda (B6BR13)
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Kegiatan sosial : 13. Panti Wreda (B6BR13)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 13. Panti Wreda

Kegiatan sosial : 14. Panti cacat (B6BR14)
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Kegiatan sosial : 14. Panti cacat (B6BR14)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 14. Panti cacat

Kegiatan sosial : 15. Usaha Kesejahteraan Sosial (B6BR15)
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Kegiatan sosial : 15. Usaha Kesejahteraan Sosial (B6BR15)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 15. Usaha Kesejahteraan Sosial

Kegiatan sosial : 16. Karang Taruna (B6BR16)
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Kegiatan sosial : 16. Karang Taruna (B6BR16)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 16. Karang Taruna

Kegiatan sosial : 17. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
(B6BR17)
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Kegiatan sosial : 17. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
(B6BR17)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 17. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan sosial : 18a. Kelompok Usaha Bersama (B6BR18A)
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Kegiatan sosial : 18a. Kelompok Usaha Bersama (B6BR18A)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 18a. Kelompok Usaha Bersama

Kegiatan sosial : 18b. Jika ada berapa banyaknya (B6BR18B)
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Kegiatan sosial : 18b. Jika ada berapa banyaknya (B6BR18B)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 18b. Jika ada berapa banyaknya

Kegiatan sosial : 18c. Rata-rata jumlah anggotanya (B6BR18C)
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Kegiatan sosial : 18c. Rata-rata jumlah anggotanya (B6BR18C)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 18c. Rata-rata jumlah anggotanya

Kegiatan sosial : 19. Kelompok pelestarian Sumber daya alam
(B6BR19)
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Kegiatan sosial : 19. Kelompok pelestarian Sumber daya alam
(B6BR19)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 19. Kelompok pelestarian Sumber daya alam

Kegiatan sosial : 20. Sarjana Penggerak Pembangunan?
Pedesa?an (SP3) (B6BR20)
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Kegiatan sosial : 20. Sarjana Penggerak Pembangunan?
Pedesa?an (SP3) (B6BR20)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 20. Sarjana Penggerak Pembangunan? Pedesa?an (SP3)

Kegiatan sosial : 21a. Regu Pengendali Jasad Pengganggu
(B6BR21A)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi

153

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Kegiatan sosial : 21a. Regu Pengendali Jasad Pengganggu
(B6BR21A)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 21a. Regu Pengendali Jasad Pengganggu

Kegiatan sosial : 21b. Bila ada, banyak regu (B6BR21B)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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Kegiatan sosial : 21b. Bila ada, banyak regu (B6BR21B)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 21b. Bila ada, banyak regu

B6BRR22 (B6BRR22)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2

Kegiatan sosial : 23. Banyaknya Surat Keterangan Miskin (SKM)
yang dikeluarkan desa ini (B6BR23)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-717
Deskripsi
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Kegiatan sosial : 23. Banyaknya Surat Keterangan Miskin (SKM)
yang dikeluarkan desa ini (B6BR23)
File: podes1993_05
Kegiatan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan yang masih aktif. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak
aktif maka dianggap tidak ada.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.
Kontak Tani Nelayan Andalan adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan
dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.
Petugas penyuluh lainnya adalah petugas penyuluh selain yang tersebut diatas, misalnya : penyuluh KB, penyuluh
Kesehatan, dan penyuluh gizi.
Kader Pembangunan Desa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan
pembangunan Desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa. Biasanya terdiri
dari pemuka masyarakat, pemuda, pensiunan, tokoh agama, dan sebagainya.
Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka
melayani kepentingan petani/nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah, dan kepentingan Nasional.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Contoh : usaha simpan pinjam, perkumpulan kematian.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari
masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.
Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) adalah sekelompok petani yang berdomisili di daerah hulu
sungai/pegunungan untuk menggarap lahan sekitar 10 Ha dengan dukungan paket bantuan teknologi konservasi tanah
berupa kursus/pelatihan bibit tanaman/ternak, sarana produksi dan biaya.
Regu Pengendali Jasad Pengganggu adalah kelompok petani yang bergerak dalam bidang pengendalian jasad pengganggu
(hama, penyakit, dan gulma)secara kolektif.
Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) adalah suatu tempat untuk melayani petani atas kebutuhan sarana produksinya yang
dilakukan oleh kelompok tani sebagai usaha keterpaduan kelompok tani dan KUD.
Banyaknya surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKM) adalah banyaknya surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah untuk warganya yang digunakan untuk memperingan biaya perawatan di Rumah Sakit
(RS. Swasta/Pemerintah) atau untuk memperingan biaya sekolah selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kegiatan sosial : 23. Banyaknya Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan desa ini

Lapangan/Fasilitas : 1. Sepak Bola (B6CR1K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 1. Sepak Bola

Kelompok kegiatan : 1. Sepak Bola (B6CR1K3)
File: podes1993_05
Gambaran
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Kelompok kegiatan : 1. Sepak Bola (B6CR1K3)
File: podes1993_05
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 1. Sepak Bola

Lapangan/Fasilitas : 2. Bola Voli (B6CR2K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 2. Bola Voli

Kelompok kegiatan : 2. Bola Voli (B6CR2K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 2. Bola Voli
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Lapangan/Fasilitas : 3. Bulu Tangkis (B6CR3K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 3. Bulu Tangkis

Kelompok kegiatan : 3. Bulu Tangkis (B6CR3K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kelompok kegiatan : 3. Bulu TangkisOlah Raga :

Lapangan/Fasilitas : 4. Tenis Meja (B6CR4K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 4. Tenis Meja
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Kelompok kegiatan : 4. Tenis Meja (B6CR4K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 4. Tenis Meja

Lapangan/Fasilitas : 5. Bola Basket (B6CR5K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 5. Bola Basket

Kelompok kegiatan : 5. Bola Basket (B6CR5K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 5. Bola Basket
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Lapangan/Fasilitas : 6. Tenis Lapangan (B6CR6K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 6. Tenis Lapangan

Kelompok kegiatan : 6. Tenis Lapangan (B6CR6K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 6. Tenis Lapangan

Lapangan/Fasilitas : 7. Renang (B6CR7K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 7. Renang
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Kelompok kegiatan : 7. Renang (B6CR7K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 7. Renang

Lapangan/Fasilitas : 8. Pencak Silat (B6CR8K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 8. Pencak Silat

Kelompok kegiatan : 8. Pencak Silat (B6CR8K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 8. Pencak Silat
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Lapangan/Fasilitas : 9. Bela Diri (Selain Pencak Silat) (B6CR9K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 9. Bela Diri (Selain Pencak Silat)

Kelompok kegiatan : 9. Bela Diri (Selain Pencak Silat) (B6CR9K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 9. Bela Diri (Selain Pencak Silat)

Lapangan/Fasilitas : 10. Lainnya (B6CR10K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Lapangan/Fasilitas : 10. Lainnya
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Kelompok kegiatan : 10. Lainnya (B6CR10K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Lapangan/fasilitas olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan
olahraga yang bersangkutan.
Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa
memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.
Contoh : Didesa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan maka kelompok ini
berlatih dan bertanding, di desa lain, maka kolom 2 rincian 6 berkode 6, dan kolom 3 rincian 6 berkode 7.
Pertanyaan dalam kuesioner
Olah Raga : Kelompok kegiatan : 10. Lainnya

Tempat Pertunjukkan : 1. Sandiwara/Seni Drama (B6DR1K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan : 1. Sandiwara/Seni Drama

Perkumpulan Kesenian : 1. Sandiwara/Seni Drama (B6DR1K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
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Perkumpulan Kesenian : 1. Sandiwara/Seni Drama (B6DR1K3)
File: podes1993_05
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan Kesenian : 1. Sandiwara/Seni Drama

Tempat Pertunjukkan : 2. Wayang Orang/Ketoprak (B6DR2K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan : 2. Wayang Orang/Ketoprak

Perkumpulan Kesenian : 2. Wayang Orang/Ketoprak (B6DR2K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan Kesenian : 2. Wayang Orang/Ketoprak

Tempat Pertunjukkan : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan
sejenisnya (B6DR3K2)
File: podes1993_05
Gambaran
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Tempat Pertunjukkan : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan
sejenisnya (B6DR3K2)
File: podes1993_05
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan sejenisnya

Perkumpulan Kesenian : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan
sejenisnya (B6DR3K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan Kesenian : 3. Wayang Kulit/Wayang Golek dan sejenisnya

Tempat Pertunjukkan : 4. Tari-tarian (B6DR4K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
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Tempat Pertunjukkan : 4. Tari-tarian (B6DR4K2)
File: podes1993_05
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan : 4. Tari-tarian

Perkumpulan Kesenian : 4. Tari-tarian (B6DR4K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan Kesenian : 4. Tari-tarian

Tempat Pertunjukkan : 5. Musik/Seni suara/Karawitan (B6DR5K2)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Tempat Pertunjukkan : 5. Musik/Seni suara/Karawitan
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Perkumpulan Kesenian : 5. Musik/Seni suara/Karawitan
(B6DR5K3)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : Perkumpulan Kesenian : 5. Musik/Seni suara/Karawitan

6a. Gedung Bioskop (B6DR6A)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : 6a. Gedung Bioskop

6b. Jika tidak ada, berapa jarak dari kantor desa/kelurahan
(B6DR6B)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi

167

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

6b. Jika tidak ada, berapa jarak dari kantor desa/kelurahan
(B6DR6B)
File: podes1993_05
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : 6b. Jika tidak ada, berapa jarak dari kantor desa/kelurahan

7. Taman Hiburan/Tempat Rekreasi (B6DR7)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : 7. Taman Hiburan/Tempat Rekreasi

8. Lainnya (Sebutkan) (B6DR8)
File: podes1993_05
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Tempat pertunjukan adalah tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.
Perkumpulan kesenian adalah perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik
ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.
Taman Hiburan/tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik
secara alamiah maupun buatan manusia, baik dengan membayar ataupun tidak. 1 Misalnya Taman Ria, Tempat berkemah,
Kebun Raya, Kebun binatang, taman anggrek.
Lainnya misalnya tempat pemancingan, penangkaran buaya untuk rekreasi, museum, panti pijat, dan berbagai seni
tradisional lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rakreasi dan Kesenian : 8. Lainnya (Sebutkan)
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

a. Rumah Sakit (B7R1AK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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a. Rumah Sakit (B7R1AK2)
File: podes1993_06
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. a. Rumah Sakit

Jumlah : a. Rumah Sakit (B7R1AK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : a. Rumah Sakit

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : a. Rumah Sakit (B7R1AK4)
File: podes1993_06
Gambaran
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : a. Rumah Sakit (B7R1AK4)
File: podes1993_06
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : a. Rumah Sakit

b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA (B7R1BK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA
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Jumlah : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA (B7R1BK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA
(B7R1BK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA
(B7R1BK4)
File: podes1993_06
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : b. Rumah Sakit Bersalin/BKIA

c. Rumah Bersalin (B7R1CK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. c. Rumah Bersalin

Jumlah : c. Rumah Bersalin (B7R1CK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
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Jumlah : c. Rumah Bersalin (B7R1CK3)
File: podes1993_06
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : c. Rumah Bersalin

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : c. Rumah Bersalin (B7R1CK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : c. Rumah Bersalin

d. Poliklinik (B7R1DK2)
File: podes1993_06
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d. Poliklinik (B7R1DK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. d. Poliklinik

Jumlah : d. Poliklinik (B7R1DK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : d. Poliklinik
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : d. Poliklinik (B7R1DK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : d. Poliklinik

e. Puskesmas (B7R1EK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. e. Puskesmas
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Jumlah : e. Puskesmas (B7R1EK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : e. Puskesmas

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : e. Puskesmas (B7R1EK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : e. Puskesmas (B7R1EK4)
File: podes1993_06
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : e. Puskesmas

f. Puskesmas Pembantu (B7R1FK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. f. Puskesmas Pembantu

Jumlah : f. Puskesmas Pembantu (B7R1FK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
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Jumlah : f. Puskesmas Pembantu (B7R1FK3)
File: podes1993_06
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : f. Puskesmas Pembantu

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : f. Puskesmas Pembantu
(B7R1FK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : f. Puskesmas Pembantu
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g. Balai Pengobatan (B7R1GK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. g. Balai Pengobatan

Jumlah : g. Balai Pengobatan (B7R1GK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : g. Balai Pengobatan
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : g. Balai Pengobatan (B7R1GK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : g. Balai Pengobatan

h. Tempat Praktek Dokter (B7R1HK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. h. Tempat Praktek Dokter
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Jumlah : h. Tempat Praktek Dokter (B7R1HK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-30
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : h. Tempat Praktek Dokter

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : h. Tempat Praktek Dokter
(B7R1HK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : h. Tempat Praktek Dokter
(B7R1HK4)
File: podes1993_06
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : h. Tempat Praktek Dokter

i. Apotek (B7R1IK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. i. Apotek

Jumlah : i. Apotek (B7R1IK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-13
Deskripsi
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Jumlah : i. Apotek (B7R1IK3)
File: podes1993_06
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : i. Apotek

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : i. Apotek (B7R1IK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : i. Apotek

j. Toko Obat (B7R1JK2)
File: podes1993_06
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j. Toko Obat (B7R1JK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. j. Toko Obat

Jumlah : j. Toko Obat (B7R1JK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-33
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : j. Toko Obat
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : j. Toko Obat (B7R1JK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : j. Toko Obat

k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (B7R1KK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
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Jumlah : k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (B7R1KK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-49
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) (B7R1KK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : k. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) (B7R1KK4)
File: podes1993_06
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : k. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

l. Pos Keluarga Berencana (B7R1LK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. l. Pos Keluarga Berencana

Jumlah : l. Pos Keluarga Berencana (B7R1LK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-49
Deskripsi
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Jumlah : l. Pos Keluarga Berencana (B7R1LK3)
File: podes1993_06
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : l. Pos Keluarga Berencana

Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : l. Pos Keluarga Berencana
(B7R1LK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : l. Pos Keluarga Berencana
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m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat) (B7R1MK2)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat)

Jumlah : m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat) (B7R1MK3)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-25
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (1)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jumlah : m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat)
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Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : m. Pos Pelayanan Obat
(Posyanbat) (B7R1MK4)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.
Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkakpi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan
anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.
Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk
poliklinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang
biasanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pémbantu tidak setiap hari ada dokter.
Tidak termasuk puskesmas keliling.
Tempat praktek dokter adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi
melayani masalah kesehamn anggota masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pelayanan terpadu untuk balita dengan kegiatan antara lain vaksinasi,
timbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan anak.
Pos KB adalah tempat pemeriksaan/pelayanan KB dengan diawasi oleh tenaga dokter/bidan, tidak termasuk Pos KB keliling.
Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada dalam desa, maka kolom (2)berkode 1, kolom (3) ditanyakan jumlahnya, dan
kolom (4) berisi strip (-). Bila sarana kesehatan ada di luar desa, maka kolom (2) berkode 2, kolom (3) berisi striP (-) dan
kolom (4) ditanyakan jaraknya.
Pertanyaan pendahuluan
Jika kolom (2) berkode (2)
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 1. Jika kolom 2 berkode 2 Jarak dari Kantor Desa/Kel. ke : m. Pos Pelayanan Obat (Posyanbat)

Jumlah tenaga kesehatan : a. Dokter (B7R2A)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-49
Deskripsi
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : a. Dokter

Jumlah tenaga kesehatan : b. Paramedis (B7R2B)
File: podes1993_06
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Jumlah tenaga kesehatan : b. Paramedis (B7R2B)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : b. Paramedis

Jumlah tenaga kesehatan : c. Dukun Bayi (B7R2C)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-33
Deskripsi
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : c. Dukun Bayi

Jumlah tenaga kesehatan : d. Dukun Patah Tulang (B7R2D)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-20
Deskripsi
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Jumlah tenaga kesehatan : d. Dukun Patah Tulang (B7R2D)
File: podes1993_06
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : d. Dukun Patah Tulang

Jumlah tenaga kesehatan : e. Tukang Pijat (B7R2E)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-42
Deskripsi
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : e. Tukang Pijat

Jumlah tenaga kesehatan : f. Dukun Sunat (B7R2F)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-46
Deskripsi
Paramedis adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka
praktek maupun yang tidak.
Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun
utama. Contoh : paraji (di Jawa Barat)
Tukang pijat adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat meliputi pijat saraf/refleksi,
tusuk jari, dan sejenisnya.
Dukun sunat adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang akan dikhitan (sunat) baik secara tradisional maupun
secara medis yang meliputi dukun sunat (Jawa : Bong) maupun paramedis.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 2. Jumlah tanaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini : f. Dukun Sunat
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Wabah Penyakit : a. Muntaber (B7R3A)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
Wabah penyakit adalah penyakit manular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota rnasyarakat
selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun yang lalu : a. Muntaber terjadi :

Wabah Penyakit : b. Demam berdarah (B7R3B)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Wabah penyakit adalah penyakit manular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota rnasyarakat
selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun yang lalu : b. Demam berdarah terjadi :

Wabah Penyakit : c. Lainnya (sebutkan) (B7R3C)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Wabah penyakit adalah penyakit manular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota rnasyarakat
selama setahun yang lalu.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 3. Wabah penyakit selama setahun yang lalu : c. Lainnya (sebutkan) terjadi :

a. Sumber air untuk keperluan minum/masak penduduk umumnya
diporoleh dari (B7R4A)
File: podes1993_06
Gambaran
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a. Sumber air untuk keperluan minum/masak penduduk umumnya
diporoleh dari (B7R4A)
File: podes1993_06
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
Perusahaan Air Minum (PAM), Dinas Air Minum (DAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Saluran Air Minum (SAM)
adalah perusahaan yang menyalurkan air minum setelah melalui proses penjernihan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 4a. Sumber air untuk keperluan minum/masak penduduk umumnya diporoleh dari

b. Sumber air untuk keperluan mandi/cuci penduduk umumnya
diperoleh dari (B7R4B)
File: podes1993_06
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-8
Deskripsi
Perusahaan Air Minum (PAM), Dinas Air Minum (DAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Saluran Air Minum (SAM)
adalah perusahaan yang menyalurkan air minum setelah melalui proses penjernihan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kesehatan : 4b. Sumber air untuk keperluan mandi/cuci penduduk umumnya diperoleh dari
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

a. Sebagian besar lalu lintas antar desa/kelurahan melalui
(B8AR1A)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
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a. Sebagian besar lalu lintas antar desa/kelurahan melalui
(B8AR1A)
File: podes1993_07
Jalan utama adalah jalan darat yang menghubungkan desa/kelurahan bersangkutan dengan kecamatan atau dengan
desa/kelurahan lain yang paling sering dilalui oleh penduduk.
Hubungan darat jalan utama lainnya adalah jalan yang terbuat dari kayu/papan terletak di atas rawa-rawa.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : a. Sebagian besar lalu lintas antar desa/kelurahan melalui

b. Untuk hubungan darat (jika rincian 1a berkode 1), jalan
utamanya (B8AR1B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Deskripsi
Jalan utama adalah jalan darat yang menghubungkan desa/kelurahan bersangkutan dengan kecamatan atau dengan
desa/kelurahan lain yang paling sering dilalui oleh penduduk.
Hubungan darat jalan utama lainnya adalah jalan yang terbuat dari kayu/papan terletak di atas rawa-rawa.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : b. Untuk hubungan darat (jika rincian 1a berkode 1), jalan utamanya

c. Apakah jalan utama tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor
roda 4 atau lebih sepanjang tahun (B8AR1C)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Jalan utama adalah jalan darat yang menghubungkan desa/kelurahan bersangkutan dengan kecamatan atau dengan
desa/kelurahan lain yang paling sering dilalui oleh penduduk.
Hubungan darat jalan utama lainnya adalah jalan yang terbuat dari kayu/papan terletak di atas rawa-rawa.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan : c. Apakah jalan utama tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau
lebih sepanjang tahun

1. Ojek sepeda (B8AR2A1)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
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1. Ojek sepeda (B8AR2A1)
File: podes1993_07
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 1. Ojek sepeda

2. Becak (B8AR2A2)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 2. Becak

3. Gerobak/Pedati (B8AR2A3)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
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3. Gerobak/Pedati (B8AR2A3)
File: podes1993_07
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 3. Gerobak/Pedati

4. Delman/Dokar/Bendi (B8AR2A4)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 4. Delman/Dokar/Bendi

5. Ojek sepeda motor (B8AR2A5)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 5. Ojek sepeda motor

6. Kendaraan bermotor roda 3 (B8AR2A6)
File: podes1993_07
Gambaran
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6. Kendaraan bermotor roda 3 (B8AR2A6)
File: podes1993_07
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 6. Kendaraan bermotor roda 3

7. Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih (B8AR2A7)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 7. Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih

8. Perahu tidak bermotor (B8AR2A8)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
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8. Perahu tidak bermotor (B8AR2A8)
File: podes1993_07
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 8. Perahu tidak bermotor

9. Perahu motor tempel (B8AR2A9)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 9. Perahu motor tempel

10. Kapal motor (B8AR2A10)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 10. Kapal motor
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11. Pesawat udara (B8AR2A11)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 11. Pesawat udara

12. Lainnya (sebutkan) (B8AR2A12)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Angkutan umum meliputi angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar
desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.
Gerobak/pedati pada umumnya untuk angkutan barang, menggunakan tenaga kerbau/sapi.
Delman/Dokar/Bendi biasanya untuk angkutan orang dan pada umumnya menggunakan tenaga kuda.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam
kapal.
Lainnya misalnya kuda beban.
Apabila di desa/kelurahan tidak ada angkutan umum antar desa, dan hanya menggunakan jalan saja maka rincian 2a1 s.d
2al2 berkode genap dan rincian 2b berkode 0 0
Pertanyaan dalam kuesioner
Angkutan umum antar desa yang dapat digunakan oleh penduduk : 12. Lainnya (sebutkan)

b. Dari sarana angkutan antar desa yang ada sebutkan yang
utama (B8AR2B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Sarana angkutan yang utama adalah angkutan yang paling banyak digunakan penduduk desa/kelurahan. Kode sarana
angkutan adalah nomor urut sarana angkutan pada rincian 2a.
Contoh: Sarana angkutan yang utama digunakan di desa/kelurahan adalah ojek sepeda motor. Nomor urut 5, maka
pengisiannya : Ojek sepeda motor 0 5
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b. Dari sarana angkutan antar desa yang ada sebutkan yang
utama (B8AR2B)
File: podes1993_07
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Dari sarana angkutan antar desa yang ada sebutkan yang utama
Instruksi pewawancara
Isikan kode yang sesuai dari rincian 2a ke dalam kotak

c. Akses (tempat pancapaian ) ka angkutan umum di dalam desa
(B8AR2C)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Akses ke angkutan umum adalah tempat pencapaian di dalam desa ke kendaraan umum antar desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Akses (tempat pancapaian ) ka angkutan umum di dalam desa

d. Jika 2c barkode 2, jarak dari kantor desa/kelurahan ke akses
(B8AR2D)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Pertanyaan dalam kuesioner
d. Jika 2c barkode 2, jarak dari kantor desa/kelurahan ke akses

Di dalam desa, sebagian besar jalan adalah (B8AR3)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-4
Pertanyaan dalam kuesioner
Di dalam desa, sebagian besar jalan adalah
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a. Banyaknya kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang
dimiliki rumahtangga (B8AR4A)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-6000
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Banyaknya kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dimiliki rumahtangga

b. Banyaknya perahu bermotor yang dimiliki rumahtangga
(B8AR4B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3920
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Banyaknya perahu bermotor yang dimiliki rumahtangga

a. Telepon umum (B8BR1A)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Pos berfungsi sama seperti kantor pos/kantor pos pembantu, yang biasanya terletak di daerah terpencil.
Kantor Pos Keliling adalah mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Telepon umum

b. Telepon yang tarpasang dalam r.t. (B8BR1B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2713
Deskripsi
Rumah Pos berfungsi sama seperti kantor pos/kantor pos pembantu, yang biasanya terletak di daerah terpencil.
Kantor Pos Keliling adalah mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.
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b. Telepon yang tarpasang dalam r.t. (B8BR1B)
File: podes1993_07
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Telepon yang tarpasang dalam r.t.

c. Radio CB yang digunakan r.t. (B8BR1C)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-3003
Deskripsi
Rumah Pos berfungsi sama seperti kantor pos/kantor pos pembantu, yang biasanya terletak di daerah terpencil.
Kantor Pos Keliling adalah mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.
Pertanyaan dalam kuesioner
c. Radio CB yang digunakan r.t.

a. Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu/Rumah Pos/Kantor Pos
Keliling, Wartel (B8BR2A)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Rumah Pos berfungsi sama seperti kantor pos/kantor pos pembantu, yang biasanya terletak di daerah terpencil.
Kantor Pos Keliling adalah mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu/Rumah Pos/Kantor Pos Keliling, Wartel

b. Jika tidak ada, jarak ke Kantor Pos/Kantor Pos
Pembantu/Rumah Pos (B8BR2B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
Rumah Pos berfungsi sama seperti kantor pos/kantor pos pembantu, yang biasanya terletak di daerah terpencil.
Kantor Pos Keliling adalah mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu.
Pertanyaan dalam kuesioner
b. Jika tidak ada, jarak ke Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu/Rumah Pos
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a. Televisi umum (B8CR1A)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Sarana Penerima Informasi adalah alat informasi yang disampaikan kepada masyarakat lewat televisi, radio, surat kabar
dan majalah.
Televisi Umum adalah televisi yang dapat ditonton oleh setiap warga desa yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
Tidak termasuk televisi yang dipasang di apotik, warung/rumah makan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana Penerima Informasi : a. Televisi umum

b. Televisi yang digunakan r.t. (B8CR1B)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9998
Deskripsi
Sarana Penerima Informasi adalah alat informasi yang disampaikan kepada masyarakat lewat televisi, radio, surat kabar
dan majalah.
Televisi Umum adalah televisi yang dapat ditonton oleh setiap warga desa yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
Tidak termasuk televisi yang dipasang di apotik, warung/rumah makan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana Penerima Informasi : b. Televisi yang digunakan r.t.

c. Radio yang digunakan r.t. (B8CR1C)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9999
Deskripsi
Sarana Penerima Informasi adalah alat informasi yang disampaikan kepada masyarakat lewat televisi, radio, surat kabar
dan majalah.
Televisi Umum adalah televisi yang dapat ditonton oleh setiap warga desa yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
Tidak termasuk televisi yang dipasang di apotik, warung/rumah makan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana Penerima Informasi : c. Radio yang digunakan r.t.

Rumah tangga pelanggan surat kabar/majalah (B8CR2)
File: podes1993_07
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Rumah tangga pelanggan surat kabar/majalah (B8CR2)
File: podes1993_07
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Sarana Penerima Informasi adalah alat informasi yang disampaikan kepada masyarakat lewat televisi, radio, surat kabar
dan majalah.
Televisi Umum adalah televisi yang dapat ditonton oleh setiap warga desa yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
Tidak termasuk televisi yang dipasang di apotik, warung/rumah makan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rumahtangga pelanggan surat kabar/majalah
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (B9AR1A)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-157150
Deskripsi
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a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (B9AR1A)
File: podes1993_08
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2))

Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 1. Berpengairan teknis (B9AR1A11)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-20000
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 1. Berpengairan teknis

Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 1.
Berpengairan teknis (B9AR1A12)
File: podes1993_08
Gambaran
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Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 1.
Berpengairan teknis (B9AR1A12)
File: podes1993_08
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7400
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 1. Berpengairan teknis

Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 2. Berpengairan 1/2 teknis (B9AR1A21)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-16000
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 2. Berpengairan 1/2 teknis
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Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 2.
Berpengairan 1/2 teknis (B9AR1A22)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-12550
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 2. Berpengairan 1/2 teknis

Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 3. Berpengairan sederhana (PU) (B9AR1A31)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-7000
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 3. Berpengairan sederhana (PU)
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Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 3.
Berpengairan sederhana (PU) (B9AR1A32)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-157150
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 3. Berpengairan sederhana (PU)

Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 4. Berpengairan sederhana (Non PU) (B9AR1A41)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-9000
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 4. Berpengairan sederhana (Non PU)
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Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 4.
Berpengairan sederhana (Non PU) (B9AR1A42)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-11750
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 4. Berpengairan sederhana (Non PU)

Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 5. Tadah
hujan (B9AR1A52)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-110780
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 5. Tadah hujan
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Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 6. Pasang surut, polder, lebak, embung, rembesan dan rawa yang
ditanami padi (B9AR1A61)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-16750
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang surut, polder, lebak, embung, rembesan dan rawa yang ditanami
padi

Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang
surut, polder, lebak, embung, rembesan dan rawa yang ditanami
padi (B9AR1A62)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-25100
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.

218

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang
surut, polder, lebak, embung, rembesan dan rawa yang ditanami
padi (B9AR1A62)
File: podes1993_08
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 6. Pasang surut, polder, lebak, embung, rembesan dan rawa yang ditanami padi

Dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha)
: 7. Jumlah (B9AR1A71)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-28000
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah

Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah
(B9AR1A72)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-157150
Deskripsi
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Dapat dipanen satu kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah
(B9AR1A72)
File: podes1993_08
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) : Dapat dipanen satu
kali dalam satu tahun (0,0 Ha) : 7. Jumlah

Samentara tidak diusahakan untuk pertanian (B9AR1B)
File: podes1993_08
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-89600
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :

Luas lahan sawah (a+b) (B9AR1C)
File: podes1993_08
Gambaran
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Luas lahan sawah (a+b) (B9AR1C)
File: podes1993_08
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-175720
Deskripsi
Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan irigasi
dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur
dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta tersier, dimana saluran induk
dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis
yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan
penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan
tidak dikuasai oleh dinas pengairan/pemerintah.
Lahan sawah berpengairan sederhana PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem
pembagian airnya belum teratur tetapi pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari saluran irigasi tersebut
(misalnya biaya pembangunan saluran irigasinya).
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang
dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa tanpa campur tangan PU.
Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan untuk pertanian meliputi : lahan sawah yang lebih dari setahun yang lalu
dan kurang dari dua tahun tidak diusahakan untuk pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Luas lahan sawah (0.0 ha) : a. Jumlah luas lahan yang diusahakan untuk partanian (Rinc. 7(1) + (2)) :
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B9 (B9)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_09
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

2a. Diusahakan untuk pertanian (B9AR2A)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-1260000
Deskripsi
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2a. Diusahakan untuk pertanian (B9AR2A)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian

2a1. Ladang/Huma (B9AR2A1)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-92000
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 1. Ladang/Huma

2a2. Tegal/Kebun (B9AR2A2)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-1260000
Deskripsi
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2a2. Tegal/Kebun (B9AR2A2)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 2. Tegal/Kebun

2a3. Tebat/Empang (B9AR2A3)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-46220
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 3. Tebat/Empang

2a4. Kolam/Tambak (B9AR2A4)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-24000
Deskripsi
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2a4. Kolam/Tambak (B9AR2A4)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 4. Kolam/Tambak

2a5. Penggembalaan ternak/Padang rumput (B9AR2A5)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-143900
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 5. Penggembalaan ternak/Padang rumput

2a6. Perkebunan (B9AR2A6)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-297002
Deskripsi
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2a6. Perkebunan (B9AR2A6)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 6. Perkebunan

2a7. Hutan Rakyat (B9AR2A7)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-988910
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 7. Hutan Rakyat

2a8. Lainnya (B9AR2A8)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-371880
Deskripsi
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2a8. Lainnya (B9AR2A8)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : a. Diusahakan untuk pertanian : 8. Lainnya

2b. tidak diusahakan untuk pertanian (B9AR2B)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-928347
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan untuk pertanian :

2b1. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya (B9AR2B1)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-137200
Deskripsi
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2b1. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya (B9AR2B1)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan untuk pertanian : 1. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya

2b2. Lahan yang sementara tidak diusahakan (B9AR2B2)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-928047
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : b. tidak diusahakan untuk pertanian : 2. Lahan yang sementara tidak diusahakan

2c. Luas lahan kering lainnya (B9AR2C)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-999998
Deskripsi
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2c. Luas lahan kering lainnya (B9AR2C)
File: podes1993_09
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : c. Luas lahan kering lainnya

2d. Luas lahan kering (B9AR2D)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 20-2140000
Deskripsi
Lahan kering adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman palawija/padi gogo, seperti
tanah pekarangan, kebun (tegal) huma/ladang, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya tidak termasuk hutan negara.
Lahan perkebunan adalah lahan kering yang khusus untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan baik ditanam secara
tunggal, campuran maupun tumpangsari.
Lahan hutan rakyat adalah lahan kering diluar lahan diatas yang khusus untuk budidaya tanaman kehutanan baik ditanam
tunggal, campuran maupun tumpangsari, misalnya: hutan bambu, hutan milik desa. Termasuk rawa pantai yang ditumbuhi
bakau/api-api, yang biasanya juga merupakan tempat budidaya udang.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya adalah lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar
atau batas rumah. Apabila halaman rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke
dalam lahan kebun/tegal.
Lainnya : adalah lahan yang belum termasuk pada rincian diatas : lahan untuk jalan, saluran air, lapangan olah raga, danau
dan kuburan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Luas lahan kering (0.0 ha) : d. Luas lahan kering (2a + 2b + 2c)

3. Luas desa/kelurahan (1.c + 2.d) (B9AR3)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 40-2140000
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Luas desa/kelurahan (1.c + 2.d)
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4a. Luas lahan yang sudah bersertifikat berdasarkan UUPA
(B9AR4A)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-9999999
Deskripsi
Yang dimaksud dengan lahan bersertifikat berdasarkan UUPA adalah lahan yang berstatus :
- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pengelolaan
- Hak Pakai
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : a. Luas lahan yang sudah bersertifikat berdasarkan UUPA

4b. Luas lahan yang telah mendapat Program Prona (Proyek
Pertanahan Nasional) (B9AR4B)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-9999999
Deskripsi
Yang dimaksud dengan lahan bersertifikat berdasarkan UUPA adalah lahan yang berstatus :
- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pengelolaan
- Hak Pakai
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : b. Luas lahan yang telah mendapat Program Prona (Proyek Pertanahan Nasional)

5a. Luas lahan untuk bengkok/pelungguh (0,0 ha) (B9AR5A)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2730
Deskripsi
Lahan bengkok/pelungguh adalah lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa sebagai gaji atau
kepada bekas pamong desa sebagai pensiun.
Lahan kas desa/kelurahan adalah lahan milik desa/kelurahan yang hasilnya digunakan sebagai sumber dana keuangan
desa/kelurahan.
Luas lahan bengkok & kas desa yang diisikan di rincian 5 adalah lahan bengkok atau kas desa yang terletak di desa yang
bersangkutan.
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5a. Luas lahan untuk bengkok/pelungguh (0,0 ha) (B9AR5A)
File: podes1993_09
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : a. Luas lahan untuk bengkok/pelungguh (0,0 ha)

5b. Luas lahan kas desa/kelurahan/titisara (0,0 ha) (B9AR5B)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-99999
Deskripsi
Lahan bengkok/pelungguh adalah lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa sebagai gaji atau
kepada bekas pamong desa sebagai pensiun.
Lahan kas desa/kelurahan adalah lahan milik desa/kelurahan yang hasilnya digunakan sebagai sumber dana keuangan
desa/kelurahan.
Luas lahan bengkok & kas desa yang diisikan di rincian 5 adalah lahan bengkok atau kas desa yang terletak di desa yang
bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Dari seluruh luas lahan desa/kelurahan : b. Luas lahan kas desa/kelurahan/titisara (0,0 ha)

6. Luas panghijauan selama 3 tahun (0,0 ha) (B9AR6)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-20000
Pertanyaan dalam kuesioner
6. Luas panghijauan selama 3 tahun (0,0 ha)

7. Luas lahan kritis (B9AR7)
File: podes1993_09
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-120000
Deskripsi
Lahan Kritis adalah lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan dan
merupakan bagian dari lahan yang sementara tidak diusahakan. Contoh : tanah gundul, padang alang-alang, tanah yang
terkena pencemaran/polusi.
Pertanyaan dalam kuesioner
7. Luas lahan kritis
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

Daerah (B1R6)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 10-10

1a. Lahan kering pertanian (B9BR1A)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-9000
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1a. Lahan kering pertanian (B9BR1A)
File: podes1993_10
Deskripsi
Luas lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering pertanian, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, jasa
dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Lahan sawah berubah menjadi : a. Lahan kering pertanian

1b. Perumahan (B9BR1B)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2140
Deskripsi
Luas lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering pertanian, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, jasa
dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Lahan sawah berubah menjadi : b. Perumahan

1c. Industri (B9BR1C)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8123
Deskripsi
Luas lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering pertanian, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, jasa
dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Lahan sawah berubah menjadi : c. Industri

1d. Perusahaan/Perkantoran (B9BR1D)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-689
Deskripsi
Luas lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering pertanian, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, jasa
dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Lahan sawah berubah menjadi : d. Perusahaan/Perkantoran
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1e. Lainnya (B9BR1E)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-20000
Deskripsi
Luas lahan sawah yang berubah menjadi lahan kering pertanian, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, jasa
dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Lahan sawah berubah menjadi : e. Lainnya

2a. Lahan sawah (B9BR2A)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-7400
Deskripsi
Luas tegalan/ladang/huma/kebonan yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2a. Lahan sawah

2b. Perumahan (B9BR2B)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2870
Deskripsi
Luas tegalan/ladang/huma/kebonan yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2b. Perumahan

2c. Industri (B9BR2C)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2000
236

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

2c. Industri (B9BR2C)
File: podes1993_10
Deskripsi
Luas tegalan/ladang/huma/kebonan yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2c. Industri

2d. Perusahaan/Perkantoran (B9BR2D)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-5000
Deskripsi
Luas tegalan/ladang/huma/kebonan yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2d. Perusahaan/Perkantoran

2e. Lainnya (B9BR2E)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-60000
Deskripsi
Luas tegalan/ladang/huma/kebonan yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. tegalan/ladang/huma/kebonan berubah menjadi : 2e. Lainnya

3a. Lahan sawah (B9BR3A)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-3550
Deskripsi
Luas tambak/kolam/tebat/empang yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3a. Lahan sawah
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3b. Perumahan (B9BR3B)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1000
Deskripsi
Luas tambak/kolam/tebat/empang yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3b. Perumahan

3c. Industri (B9BR3C)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2250
Deskripsi
Luas tambak/kolam/tebat/empang yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3c. Industri

3d. Perusahaan/Perkantoran (B9BR3D)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-80
Deskripsi
Luas tambak/kolam/tebat/empang yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3d. Perusahaan/Perkantoran

3e. Lainnya (B9BR3E)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4000
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3e. Lainnya (B9BR3E)
File: podes1993_10
Deskripsi
Luas tambak/kolam/tebat/empang yang berubah menjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran,
jasa dan lain-lain menurut kenyataan dalam hektar satu angka di belakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Tambak/kolam/tebat/empang berubah menjadi : 3e. Lainnya

4a. Lahan sawah (B9BR4A)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-10000
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4a. Lahan sawah

4b. Perumahan (B9BR4B)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-1420
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4b. Perumahan

4c. Industri (B9BR4C)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-28000
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4c. Industri
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4d. Perusahaan/Perkantoran (B9BR4D)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-17000
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4d. Perusahaan/Perkantoran

4e. Lahan kering pertanian (B9BR4E)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-119310
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4e. Lahan kering pertanian

4f. Lainnya (B9BR4F)
File: podes1993_10
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-140000
Deskripsi
Hutan yang berubah mcnjadi lahan sawah, perumahan, industri dan perusahaan/perkantoran, dll, lahan kering pertanian
menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Hutan berubah menjadi : 4f. Lainnya
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan

Daerah (B1R6)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-11

1. Banyak kincir untuk pengairan (B10R1)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
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1. Banyak kincir untuk pengairan (B10R1)
File: podes1993_11
Kincir untuk pengairan adalah suatu alat yang digerakan oleh aliran air/angin dan dipakai untuk pengairan dengan cara
menaikan air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi.
Banyaknya kincir dan pompa air untuk pengairan adalah banyak kincir baik kincir air/angin atau lainnya dan pompa air
untuk pengairan yang ada di wilayah desa/kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyak kincir untuk pengairan

2. Banyak pompa air untuk pengairan (B10R2)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-523
Deskripsi
Kincir untuk pengairan adalah suatu alat yang digerakan oleh aliran air/angin dan dipakai untuk pengairan dengan cara
menaikan air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi.
Banyaknya kincir dan pompa air untuk pengairan adalah banyak kincir baik kincir air/angin atau lainnya dan pompa air
untuk pengairan yang ada di wilayah desa/kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyak pompa air untuk pengairan

3. Waduk (B10R3)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Waduk

4. Dam/Bendungan penampung air (B10R4)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Dam/Bendungan penampung air

5a1. Partanian (tanaman) (B10R5A1)
File: podes1993_11
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5a1. Partanian (tanaman) (B10R5A1)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Demplot : sebidang tanah yang dipakai untuk demonstrasi usaha tani perorangan dengan menerapkan teknologi pertanian
pada usaha tani kecil dengan komodite tertentu (ukuran luas tiap unit antara 0,1 ha sampai < 1 Ha).
Demplot ada beberapa macam : meliputi demplot peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan. Khusus untuk demplot
kehutanan namanya UPSDA/UPM (UPSDA :Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam, UPM : Usaha Pertanian Menetap).
Pertanyaan dalam kuesioner
5a. Demplot (demonstration plot) : 1. Partanian (tanaman)

5a2. Peternakan (B10R5A2)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Demplot : sebidang tanah yang dipakai untuk demonstrasi usaha tani perorangan dengan menerapkan teknologi pertanian
pada usaha tani kecil dengan komodite tertentu (ukuran luas tiap unit antara 0,1 ha sampai < 1 Ha).
Demplot ada beberapa macam : meliputi demplot peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan. Khusus untuk demplot
kehutanan namanya UPSDA/UPM (UPSDA :Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam, UPM : Usaha Pertanian Menetap).
Pertanyaan dalam kuesioner
5a. Demplot (demonstration plot) : 2. Peternakan

5a3. Perikanan (B10R5A3)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Demplot : sebidang tanah yang dipakai untuk demonstrasi usaha tani perorangan dengan menerapkan teknologi pertanian
pada usaha tani kecil dengan komodite tertentu (ukuran luas tiap unit antara 0,1 ha sampai < 1 Ha).
Demplot ada beberapa macam : meliputi demplot peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan. Khusus untuk demplot
kehutanan namanya UPSDA/UPM (UPSDA :Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam, UPM : Usaha Pertanian Menetap).
Pertanyaan dalam kuesioner
5a. Demplot (demonstration plot) : 3. Perikanan

5a4. Kehutanan : UPSDA/UPM (B10R5A4)
File: podes1993_11
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5a4. Kehutanan : UPSDA/UPM (B10R5A4)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Demplot : sebidang tanah yang dipakai untuk demonstrasi usaha tani perorangan dengan menerapkan teknologi pertanian
pada usaha tani kecil dengan komodite tertentu (ukuran luas tiap unit antara 0,1 ha sampai < 1 Ha).
Demplot ada beberapa macam : meliputi demplot peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan. Khusus untuk demplot
kehutanan namanya UPSDA/UPM (UPSDA :Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam, UPM : Usaha Pertanian Menetap).
Pertanyaan dalam kuesioner
5a. Demplot (demonstration plot) : 4. Kehutanan : UPSDA/UPM

5b. Kebun bibit desa/balai benih (B10R5B)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Kebun Bibit Desa adalah kebun yang ada di desa yang digunakan untuk pembibitan/membesarkan anak semai, stek atau
hasil okulasi sebelum ditanam di kebun produksi.
Balai Benih adalah balai penelitian yang melakukan kegiatan penelitian benih/bibit.
Pertanyaan dalam kuesioner
5b. Kebun bibit desa/balai benih

5c1. Padi (B10RC1)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-275
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 1. Padi

5c2. Palawija (B10RC2)
File: podes1993_11
Gambaran
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5c2. Palawija (B10RC2)
File: podes1993_11
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 2. Palawija

5c3. Holtikultura (B10RC3)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 3. Holtikultura

5c4. Tanaman perkebunan (B10RC4)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 4. Tanaman perkebunan

5c5. Hijauan makanan ternak (B10RC5)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-53
Deskripsi
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5c5. Hijauan makanan ternak (B10RC5)
File: podes1993_11
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 5. Hijauan makanan ternak

5c6. Tanaman lainnya (B10RC6)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 6. Tanaman lainnya

5c7. Ikan (B10RC7)
File: podes1993_11
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Penangkar benih/bibit adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
5c. Penangkar benih/bibit : 7. Ikan
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan

Daerah (B1R6)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 12-12

a1. Banyaknya rumah tangga pertanian tanaman pangan (B11AR1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-99999
Deskripsi
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a1. Banyaknya rumah tangga pertanian tanaman pangan (B11AR1)
File: podes1993_12
Rumah tangga pertanian tanaman pangan rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi, palawija, tanaman
holtikultura (sayuran, buah-buahan dan tanaman hias), baik mengusahakan tanah milik sendiri atau bukan; atas resiko
sendiri dimana sebagian atau seluruh hasil produksinya dijual.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : a1. Banyaknya rumah tangga pertanian tanaman pangan

2a1. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (1) (B11AR2A1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-27
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : a. Padi dan palawija
(1)

2a2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (2) (B11AR2A2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-27
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : a. Padi dan palawija
(2)

2a3. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (3) (B11AR2A3)
File: podes1993_12
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2a3. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (3) (B11AR2A3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-27
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : a. Padi dan palawija
(3)

2a4. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (4) (B11AR2A4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-27
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : a. Padi dan palawija
(4)

2a5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (5) (B11AR2A5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-27
Deskripsi
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2a5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : a. Padi dan palawija (5) (B11AR2A5)
File: podes1993_12
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : a. Padi dan palawija
(5)

2b1. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (1) (B11AR2B1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 31-54
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : b. Sayuran (1)

2b2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (2) (B11AR2B2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 31-54
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : b. Sayuran (2)
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2b3. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (3) (B11AR2B3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 31-54
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : b. Sayuran (3)

2b4. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (4) (B11AR2B4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 31-54
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : b. Sayuran (4)

2b5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (5) (B11AR2B5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 31-54
Deskripsi
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2b5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : b. Sayuran (5) (B11AR2B5)
File: podes1993_12
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : b. Sayuran (5)

2c1. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (1) (B11AR2C1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 55-69
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : c. Buah-buahan (1)

2c2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (2) (B11AR2C2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 55-69
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : c. Buah-buahan (2)
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2c3. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (3) (B11AR2C3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 55-69
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : c. Buah-buahan (3)

2c4. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (4) (B11AR2C4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 55-69
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : c. Buah-buahan (4)

2c5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (5) (B11AR2C5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 55-69
Deskripsi
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2c5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : c. Buah-buahan (5) (B11AR2C5)
File: podes1993_12
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : c. Buah-buahan (5)

2d1. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (1) (B11AR2D1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 70-79
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : d. Tanaman hias (1)

2d2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (2) (B11AR2D2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 70-79
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : d. Tanaman hias (2)
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2d3. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (3) (B11AR2D3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 71-79
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 2. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : d. Tanaman hias (3)

2d4. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (4) (B11AR2D4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 70-78
Deskripsi
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 4. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : d. Tanaman hias (4)

2d5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (5) (B11AR2D5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 71-78
Deskripsi
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2d5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun
yang lalu : d. Tanaman hias (5) (B11AR2D5)
File: podes1993_12
Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas didesa itu. Jika ada dua
tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga
yang terlibat di dalamnya yang lebih banyak.
Isikan potensi padi dan palawija sayuran, buah-buahan dan tanaman biasa yang ada di desa/kelurahan ini, yang
benar-benar dimiliki o1eh rumah tangga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga
pertanian yang berusaha diluar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pertanian Tanaman Pangan : 5. Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu : d. Tanaman hias (5)

1. Banyaknya rumah tangga perkebunan rakyat (B11BR1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-2167
Deskripsi
Banyaknya rumah tangga perkebunan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan. Isiannya harus lebih kecil atau sama
dengan rumah tangga pada desa/kelurahan tersebut.
Rumah tangga perkebunan rakyat adalah rumah tangga yang memelihara/menanam tanaman perkebunan dengan tujuan
sebagian/seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 1. Banyaknya rumah tangga perkebunan rakyat

2a. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (a) (B11BR2A)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 8-99
Deskripsi
Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika
ada tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah
tangga yang telibat di dalamnya yang lebih banyak.
Tuliskan lima nama tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, yang banyak diusahakan dan dimiiiki oleh rumah tangga
di desa/kelurahan tersebut. Bila tidak tahu kode tanaman, cukup tuliskan namanya saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu (a)

2b. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (b) (B11BR2B)
File: podes1993_12
Gambaran
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2b. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (b) (B11BR2B)
File: podes1993_12
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 81-99
Deskripsi
Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika
ada tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah
tangga yang telibat di dalamnya yang lebih banyak.
Tuliskan lima nama tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, yang banyak diusahakan dan dimiiiki oleh rumah tangga
di desa/kelurahan tersebut. Bila tidak tahu kode tanaman, cukup tuliskan namanya saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu (b)

2c. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (c) (B11BR2C)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 81-99
Deskripsi
Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika
ada tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah
tangga yang telibat di dalamnya yang lebih banyak.
Tuliskan lima nama tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, yang banyak diusahakan dan dimiiiki oleh rumah tangga
di desa/kelurahan tersebut. Bila tidak tahu kode tanaman, cukup tuliskan namanya saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu (c)

2d. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (d) (B11BR2D)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika
ada tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah
tangga yang telibat di dalamnya yang lebih banyak.
Tuliskan lima nama tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, yang banyak diusahakan dan dimiiiki oleh rumah tangga
di desa/kelurahan tersebut. Bila tidak tahu kode tanaman, cukup tuliskan namanya saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu (d)
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2e. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama
setahun yang lalu (e) (B11BR2E)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 82-99
Deskripsi
Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika
ada tanaman yang luas arealnya sama maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah
tangga yang telibat di dalamnya yang lebih banyak.
Tuliskan lima nama tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, yang banyak diusahakan dan dimiiiki oleh rumah tangga
di desa/kelurahan tersebut. Bila tidak tahu kode tanaman, cukup tuliskan namanya saja.
Pertanyaan dalam kuesioner
Perkebunan Rakyat : 2. Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun yang lalu (e)

1a. Rumah tangga peternak (besar & kecil) (B11CR1A)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-2185
Deskripsi
Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan
apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 1a. Rumah tangga peternak (besar & kecil)

1b. Rumah tangga peternak unggas (B11CR1B)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-3215
Deskripsi
Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan
apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 1b. Rumah tangga peternak unggas

2a1. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)
(B11CR2A1)
File: podes1993_12
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2a1. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)
(B11CR2A1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)

2a2. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)
(B11CR2A2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)

2a3. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)
(B11CR2A3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)

2a4. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)
(B11CR2A4)
File: podes1993_12
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2a4. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)
(B11CR2A4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)

2a5. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)
(B11CR2A5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 1-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2a. Potensi ternak di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)

2b1. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)
(B11CR2B1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 9-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (1)

2b2. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)
(B11CR2B2)
File: podes1993_12
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2b2. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)
(B11CR2B2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 9-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (2)

2b3. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)
(B11CR2B3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 9-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (3)

2b4. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)
(B11CR2B4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 9-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (4)

2b5. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)
(B11CR2B5)
File: podes1993_12
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2b5. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)
(B11CR2B5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 10-15
Deskripsi
Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh rumah
tangga di desa/kelurahan tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 2b. Potensi unggas di desa/kelurahan setahun yang lalu (5)

3. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan
air tawar dan mina padi (B11CR3)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-788
Deskripsi
Rumah tangga petani ikan air tawar adalah rumah tangga yang melakukan pembenihan dan pembesaran ikan dengan
tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri (tidak
termasuk yang bersifat hobby).
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 3. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan air tawar dan mina padi

4. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan
tambak air payau (B11CR4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-430
Deskripsi
Rumah tangga petani ikan tambak air payau adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ikan, udang atau lainnya
di tambak air payau dengan tujuan sebagian/seluruhnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas
resiko sendiri.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 4. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan tambak air payau
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5. Banyaknya rumah tangga yang memelihara ikan di keramba,
kurungan, jaring apung (B11CR5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-205
Deskripsi
Keramba adalah alat untuk memelihara ikan di sungai, pada umumnya berbentuk kotak parsegi empat terbuat dari bambu
yang dianyam kecil/rapat. Biasanya ikan yang dipelihara dalam keramba sudah agak besar.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 5. Banyaknya rumah tangga yang memelihara ikan di keramba, kurungan, jaring apung

6. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : a. Perairan umum (B11CR6A)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-417
Deskripsi
Rumah tangga nelayan pengusaha adalah rumah tangga yang atas resiko sendiri melakukan penangkapan ikan atau
binatang/tumbuhan air di perairan umum atau di laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk
memperoleh pendapatan/keuntungan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 6. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha : a. Perairan umum

6. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : b. Laut (B11CR6B)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-1850
Deskripsi
Rumah tangga nelayan pengusaha adalah rumah tangga yang atas resiko sendiri melakukan penangkapan ikan atau
binatang/tumbuhan air di perairan umum atau di laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk
memperoleh pendapatan/keuntungan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Peternakan dan Perikanan : 6. Banyaknya rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha : b. Laut

Banyaknya rumah tangga Kehutanan (B11D)
File: podes1993_12
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Banyaknya rumah tangga Kehutanan (B11D)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-976
Deskripsi
Rumah tangga kehutanan adalah rumahtangga yang mengusahakan penanaman, pemeliharaan, penanaman
kembali/pemindahan tanaman kayu-kayuan, pengumpulan hasil, penebangan kayu dan pembuatan arang serta hasil hutan
lainnya di hutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga Kehutanan

Banyaknya perusahaan Pertanian : 1. Tanaman pangan (B11ER1)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Yang dimaksud perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil dan bergerak di bidang pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya perusahaan Pertanian : 1. Tanaman pangan

Banyaknya perusahaan Pertanian : 2. Perkebunan (B11ER2)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Yang dimaksud perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil dan bergerak di bidang pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya perusahaan Pertanian : 2. Perkebunan

Banyaknya perusahaan Pertanian : 3. Peternakan (B11ER3)
File: podes1993_12
Gambaran
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Banyaknya perusahaan Pertanian : 3. Peternakan (B11ER3)
File: podes1993_12
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Yang dimaksud perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil dan bergerak di bidang pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya perusahaan Pertanian : 3. Peternakan

Banyaknya perusahaan Pertanian : 4. Perikanan (B11ER4)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
Yang dimaksud perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil dan bergerak di bidang pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya perusahaan Pertanian : 4. Perikanan

Banyaknya perusahaan Pertanian : 5. Kehutanan (B11ER5)
File: podes1993_12
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5
Deskripsi
Yang dimaksud perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil dan bergerak di bidang pertanian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya perusahaan Pertanian : 5. Kehutanan
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan

Daerah (B1R6)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 13-13

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : a. Traktor roda dua
(B12R1A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
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1. Banyaknya traktor pengolah tanah : a. Traktor roda dua
(B12R1A)
File: podes1993_13
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya traktor pengolah tanah : a. Traktor roda dua

1. Banyaknya traktor pengolah tanah : b. Traktor roda empat
(B12R1B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-20
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya traktor pengolah tanah : b. Traktor roda empat

2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : a. Sprayer
(B12R2A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-998
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Sprayer adalah alat untuk menyemprotkan pestisida dalam bentuk cairan baik yang digerakkan dengan tangan maupun
motor.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : a. Sprayer

2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : b. Duster
(B12R2B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-285
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2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : b. Duster
(B12R2B)
File: podes1993_13
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Duster adalah alat untuk menghembuskan pestisida dalam bentuk tepung.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : b. Duster

2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : c. Emposan
tikus (B12R2C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-300
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Emposan adalah alat penghembus untuk menghembuskan asap beracun ke dalam liang tikus.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : c. Emposan tikus

2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : d. Lainnya
(sebutkan) (B12R2D)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-615
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya alat pengendali jasad pengganggu : d. Lainnya (sebutkan)

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : a. Perontok padi (B12R3A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-812
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3. Banyaknya mesin pengolah jadi : a. Perontok padi (B12R3A)
File: podes1993_13
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : a. Perontok padi

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : b. Pengering padi (B12R3B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-45
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : b. Pengering padi

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : c. Pembersih gabah (B12R3C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-400
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : c. Pembersih gabah

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : d. Huller (B12R3D)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-32
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : d. Huller
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3. Banyaknya mesin pengolah jadi : e. Penyosoh beras (B12R3E)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-30
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Penyosoh beras adalah alat pengolah yang digerakkan dengan tenaga mesin yang digunakan untuk membersihkan beras
pecah kulit menjadi beras sosoh.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : e. Penyosoh beras

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : f. Penggiling kecil (B12R3F)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-100
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : f. Penggiling kecil

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : g. RMU (B12R3G)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-22
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
RMU adalah penggilingan padi terdiri dari pemecah kulit (husher) dan pemutih (polisher) yang dirakit menjadi satu. Proses
pemindahan bahan dari satu alat ke alat yang lain menggunakan elevator.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : g. RMU

3. Banyaknya mesin pengolah jadi : h. Penggiling bessar/pabrik
(B12R3H)
File: podes1993_13
Gambaran
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3. Banyaknya mesin pengolah jadi : h. Penggiling bessar/pabrik
(B12R3H)
File: podes1993_13
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-17
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Banyaknya mesin pengolah jadi : h. Penggiling bessar/pabrik

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : a. Pemipil jagung (B12R4A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-483
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pemipil jagung : alat mekanis yang terbuat dari kayu, batu atau besi untuk melepaskan jagung dari tongkolnya, digerakkan
oleh tangan atau mesin.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Banyaknya mesin pengolah jagung : a. Pemipil jagung

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : b. Pemberas jagung
(B12R4B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-483
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pemberas jagung: alat mekanis yang terbuat dari besi/kayu guna mengubah pipilan jagung menjadi berasan jagung,
digerakkan oleh tangan atau mesin.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Banyaknya mesin pengolah jagung : b. Pemberas jagung

4. Banyaknya mesin pengolah jagung : c. Pembuat tepung jagung
(B12R4C)
File: podes1993_13
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4. Banyaknya mesin pengolah jagung : c. Pembuat tepung jagung
(B12R4C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-13
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Banyaknya mesin pengolah jagung : c. Pembuat tepung jagung

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : a. Pemarut/penyawut ubi
kayu (B12R5A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-30
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : a. Pemarut/penyawut ubi kayu

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : b. Pembuat chip
(B12R5B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-206
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pembuat chip adalah alat mekanis yang terbuat dari besi untuk mengubah gaplek menjadi chip (gaplek ukuran kecil 1-2
cm), digerakkan dengan mesin/diesel.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : b. Pembuat chip
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5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : c. Pembuat pellet
(B12R5C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pembuat Pellet adalah alat mekanis untuk mengubah dari gaplek, onggok, tapioka dan lain-lain menjadi betuk pellet
(makanan ternak) digerakkan dengan mesin/diesel.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : c. Pembuat pellet

5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : d. Penggilingan tapioka
(B12R5D)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-16
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Banyaknya mesin pengolah ubi kayu : d. Penggilingan tapioka

a. Penggilingan karet tanpa asap (B12R6A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-25
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
6. Banyaknya pengolah karet : a. Penggilingan karet tanpa asap

b. Rumah asap (B12R6B)
File: podes1993_13
Gambaran
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b. Rumah asap (B12R6B)
File: podes1993_13
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-11
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
6. Banyaknya pengolah karet : b. Rumah asap

c. Remilling (B12R6C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-69
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
6. Banyaknya pengolah karet : c. Remilling

d. Pembuat crumb rubber (karet remah) (B12R6D)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-13
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
7. Banyaknya pengolah karet : d. Pembuat crumb rubber (karet remah)

a. Penggilingan dengan mesin (B12R7A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-16
Deskripsi
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a. Penggilingan dengan mesin (B12R7A)
File: podes1993_13
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
7. Banyaknya pengolah tebu : a. Penggilingan dengan mesin

b. Penggilingan tanpa mesin (B12R7B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-200
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
7. Banyaknya pengolah tebu : b. Penggilingan tanpa mesin

a. Kapal motor (B12R8A)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-998
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : a. Kapal motor

b. Perahu motor tempel (B12R8B)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-397
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : b. Perahu motor tempel
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c. Perahu tak bermotor (B12R8C)
File: podes1993_13
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-520
Deskripsi
Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat didesa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di
desa alat tersebut berada.
Pertanyaan dalam kuesioner
8. Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan : c. Perahu tak bermotor
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Propinsi (B1R1)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan

Daerah (B1R6)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 14-14

a1. Pertanian (B13ARA1)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4125
Deskripsi
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a1. Pertanian (B13ARA1)
File: podes1993_14
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 1. Pertanian

a2. Pertambangan dan penggalian (B13ARA2)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-865
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 2. Pertambangan dan penggalian

a3. Industri/Kerajinan (B13ARA3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5627
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 3. Industri/Kerajinan
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a4. Listrik, Gas, Air (B13ARA4)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-735
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 4. Listrik, Gas, Air

a5. Konstruksi (B13ARA5)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1281
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 5. Konstruksi

a6. Perdagangan (B13ARA6)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-4267
Deskripsi
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a6. Perdagangan (B13ARA6)
File: podes1993_14
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 6. Perdagangan

a7. Angkutan (B13ARA7)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-1150
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 7. Angkutan

a8. Lembaga keuangan (B13ARA8)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-911
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 8. Lembaga keuangan
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a9. Jasa (B13ARA9)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5034
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 9. Jasa

a10. Lainnya (B13ARA10)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-5472
Deskripsi
Rumah tangga pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Rumah tangga Industri/kerajinan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mempunyai
kegiatan mengubah bahan mentah/setengah jadi menjadi barang jadi/siap pakai sehingga meningkatkan nilai tambah
barang tersebut.
Rumah tangga bangunan/konstruksi seperti pembuatan/perbaikan/pembongkaran gedung/rumah, jalan, jembatan, jalan
dan jembatan kereta api, bendungan, saluran air, landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir
kendaraan, bangunan jaringan komunikasi, listrik, termasuk pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Rumah tangga jasa separti kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, kebersihan, hiburan, kebudayaan, kesejahtaraan sosial,
jasa perseorangan/rumah tangga.
Pertanyaan dalam kuesioner
a. Rumah tangga menurut sektor Ekonomi : 10. Lainnya

b. Jumlah rumah tangga buruh kasar/harian (B13ARB)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2878
Deskripsi
Rumah tangga buruh kasar/harian adalah jika salah satu atau lebih anggota rumah tangganya ada yang bekerja sebagai
pekerja kasar yang memperoleh balas jasa/upah tidak menetap (bukan pekerja tetap). Anggota rumahtangga yang bekerja
sebagai pegawai kantoran, buruh tani, dan lain-lain tidak termasuk pekerja kasar.
Pertanyaan dalam kuesioner
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b. Jumlah rumah tangga buruh kasar/harian (B13ARB)
File: podes1993_14
b. Jumlah rumah tangga buruh kasar/harian

1. Pasar dengan bangunan permanen (B13BR1)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 1. Pasar dengan bangunan permanen

2. Pasar tanpa bangunan permanen (B13BR2)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
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2. Pasar tanpa bangunan permanen (B13BR2)
File: podes1993_14
Sarana pemasaran : 2. Pasar tanpa bangunan permanen

3. Pasar hewan (B13BR3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 3. Pasar hewan

4a. Pangkalan pendaratan ikan (B13BR4A)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
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4a. Pangkalan pendaratan ikan (B13BR4A)
File: podes1993_14
Sarana pemasaran : 4a. Pangkalan pendaratan ikan

4b. Tempat pelelangan ikan (B13BR4B)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-22
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 4b. Tempat pelelangan ikan

4c. Pasar ikan (B13BR4C)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-22
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
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4c. Pasar ikan (B13BR4C)
File: podes1993_14
Sarana pemasaran : 4c. Pasar ikan

5. Kelompok pertokoan (B13BR5)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-80
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 5. Kelompok pertokoan

6. Restoran/Rumah makan (B13BR6)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-98
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner

289

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

6. Restoran/Rumah makan (B13BR6)
File: podes1993_14
Sarana pemasaran : 6. Restoran/Rumah makan

7. Losmen/Hotel (B13BR7)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-61
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 7. Losmen/Hotel

8. Kios sarana produksi milik KUD (B13BR8KUD)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-22
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
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8. Kios sarana produksi milik KUD (B13BR8KUD)
File: podes1993_14
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi milik KUD

8. Kios sarana produksi non KUD (B13BR8NKUD)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-69
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non KUD

8. Kios sarana produksi milik KUD : a. Tanaman Pangan
(B13BR8AK2)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
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8. Kios sarana produksi milik KUD : a. Tanaman Pangan
(B13BR8AK2)
File: podes1993_14
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi milik KUD : a. Tanaman Pangan

8. Kios sarana produksi non KUD : a. Tanaman Pangan
(B13BR8AK3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non KUD : a. Tanaman Pangan

8. Kios sarana produksi milik KUD : b. Tanaman Perkebunan
(B13BR8BK2)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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8. Kios sarana produksi milik KUD : b. Tanaman Perkebunan
(B13BR8BK2)
File: podes1993_14
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi milik KUD : b. Tanaman Perkebunan

8. Kios sarana produksi non KUD : b. Tanaman Perkebunan
(B13BR8BK3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non KUD : b. Tanaman Perkebunan

8. Kios sarana produksi milik KUD : c. Peternakan (B13BR8CK2)
File: podes1993_14
Gambaran
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8. Kios sarana produksi milik KUD : c. Peternakan (B13BR8CK2)
File: podes1993_14
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi milik KUD : c. Peternakan

8. Kios sarana produksi non KUD : c. Peternakan (B13BR8CK3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non KUD : c. Peternakan

8. Kios sarana produksi milik KUD : d. Perikanan (B13BR8DK2)
File: podes1993_14
Gambaran
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8. Kios sarana produksi milik KUD : d. Perikanan (B13BR8DK2)
File: podes1993_14
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi milik KUD : d. Perikanan

8. Kios sarana produksi non KUD : d. Perikanan (B13BR8DK3)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 8. Kios sarana produksi non KUD : d. Perikanan

9a. Gudang KUD (B13BR9A)
File: podes1993_14
Gambaran

295

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

9a. Gudang KUD (B13BR9A)
File: podes1993_14
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-22
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 9a. Gudang KUD

9b. Gudang umum lainnya (B13BR9B)
File: podes1993_14
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-34
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 9b. Gudang umum lainnya

10. Lantai jemur/Lamporan semen (B13BR10)
File: podes1993_14
Gambaran
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10. Lantai jemur/Lamporan semen (B13BR10)
File: podes1993_14
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanan atau semi permanen adalah pasar dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu,
atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding atau tidak, tanpa melihat ramai atau tidak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak
permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya.
Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko.
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan pasar baru,
kelompok pertokoan Senen.
Kios sarana produksi adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Jika satu kios menjual lebih dari satu jenis sarana produksi, maka setiap sarana produksi
dihitung tersendiri dan isikan menurut pemilikan (KUD atau Non KUD).
Gudang KUD adalah bangunan milik KUD yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang hasil produksi pertanian.
Gudang umum lainnya adalah bangunan yang dimiliki olah perseorangan/pemerintah yang berfungsi untuk menyimpan
barang-barang hasil produksi pertanian yang bisa digunakan umum.
Lantai penjemuran/lamporan semen adalah suatu tempat yang digunakan untuk menjemur atau mengeringkan hasil
produksi pertanian. Lantai jamur yang dimaksud adalah permanen yang umumnya diplester dengan semen.
Pertanyaan dalam kuesioner
Sarana pemasaran : 10. Lantai jemur/Lamporan semen

297

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

Propinsi (B1R1)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (B1R2)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (B1R4)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan
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Desa/Kelurahan (B1R5)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tuliskan nama propinsi, kabupatan/kotamadya, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan. Isikan kodenya menurut
Master File Desa 1990 yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa/kelurahan tahun 1992. Kode desa/kelurahan
diisikan pada tiga kotak pertama dan kotak yang terakhir diisi dengan angka 0 (nol). Desa/kelurahan yang dicacah adalah
semua desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan. Desa/kelurahan yang baru ditemukan pada saat
pencacahan tetap dicacah sepanjang mempunyai administrasi terpisah dan sekurang kurangnya telah memperoleh SK
Gubernur.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan

Daerah (B1R6)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah yang sudah ditetapkan menurut master File Desa 1990
yang sudah disesuaikan berdasarkan up dating desa tahun 1992. Jika timbul keragu-raguan mengenai asal kelurahan yang
dicacah, mintalah bantuan Mantri Statistik Kecamatan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

(KARTU)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 15-15

1a. Bank Umum/Bank Tabungan/Bank Pembangunan (B13CR1A)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : a. Bank Umum/Bank Tabungan/Bank Pembangunan
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1b1. BPR gaya baru (Pakto 27) (B13CR1B1)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan hanya dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka serta dalam penyaluran dananya memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi
lemah dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
BPR Gaya Baru (Pakto 27) adalah BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.
1064/KMK.00/1988.
BPR Gaya Lama adalah BPR yang telah berdiri (memperoleh izin usaha) sebelum tanggal 27 Oktober 1988.
Bank Desa adalah badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan
umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 1. BPR gaya baru (Pakto 27)

1b2. Bank Desa (B13CR1B2)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan hanya dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka serta dalam penyaluran dananya memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi
lemah dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
BPR Gaya Baru (Pakto 27) adalah BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.
1064/KMK.00/1988.
BPR Gaya Lama adalah BPR yang telah berdiri (memperoleh izin usaha) sebelum tanggal 27 Oktober 1988.
Bank Desa adalah badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan
umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 2. Bank Desa

1b3. Lumbung Desa (B13CR1B3)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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1b3. Lumbung Desa (B13CR1B3)
File: podes1993_15
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan hanya dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka serta dalam penyaluran dananya memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi
lemah dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
BPR Gaya Baru (Pakto 27) adalah BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.
1064/KMK.00/1988.
BPR Gaya Lama adalah BPR yang telah berdiri (memperoleh izin usaha) sebelum tanggal 27 Oktober 1988.
Bank Desa adalah badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan
umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 3. Lumbung desa

1b4. LPN/LPK/BKPD/BUKP/KURK/LPD/BPR lainnya (B13CR1B4)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan hanya dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka serta dalam penyaluran dananya memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi
lemah dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
BPR Gaya Baru (Pakto 27) adalah BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.
1064/KMK.00/1988.
BPR Gaya Lama adalah BPR yang telah berdiri (memperoleh izin usaha) sebelum tanggal 27 Oktober 1988.
Bank Desa adalah badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan
umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 4. LPN/LPK/BKPD/BUKP/KURK/LPD/BPR lainnya
Instruksi pewawancara
Coret yang tidak sesuai

1b5. Bank Pasar (B13CR1B5)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan hanya dalam bentuk
tabungan dan deposito berjangka serta dalam penyaluran dananya memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi
lemah dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
BPR Gaya Baru (Pakto 27) adalah BPR yang memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No.
1064/KMK.00/1988.
BPR Gaya Lama adalah BPR yang telah berdiri (memperoleh izin usaha) sebelum tanggal 27 Oktober 1988.
Bank Desa adalah badan usaha milik desa yang daerah usahanya hanya meliputi wilayah desa yang bersangkutan dan
umumnya hanya melayani kegiatan kredit dalam bentuk uang bagi penduduk desa yang bersangkutan.
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Banyaknya Bank : b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : 5. Bank Pasar

301

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1993

2a. Koperasi Unit Desa (KUD) (B13CR2A)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-10
Deskripsi
Koperasi Non KUD adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang menghimpun anggota dan dari
warga masyarakat non pedesaan, untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan.
Koperasi Non KUD antara lain Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi Pasar, Koperasi
Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Wanita, Koperasi Tahu Tempe.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya Koperasi : a. Koperasi Unit Desa (KUD)

2b. Koperasi non KUD (B13CR2B)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Koperasi Non KUD adalah suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang menghimpun anggota dan dari
warga masyarakat non pedesaan, untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan.
Koperasi Non KUD antara lain Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi Pasar, Koperasi
Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Wanita, Koperasi Tahu Tempe.
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Banyaknya Koperasi : b. Koperasi non KUD

3. Lembaga Keuangan lainnya (B13CR3)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-92
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Lembaga Keuangan lainnya

4a. Kredit Usaha Tani (KUT) (B13CR4A)
File: podes1993_15
Gambaran
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4a. Kredit Usaha Tani (KUT) (B13CR4A)
File: podes1993_15
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh penduduk selama setahun yang lalu : a. Kredit Usaha Tani (KUT)

4b. Kredit TRI (Tebu Rakyat Intens) (B13CR4B)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 3-4
Deskripsi
Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah kredit yang diberikan untuk usaha budidaya tanaman tebu rakyat dalam
menghasilkan tebu dan gula dengan penerapan teknologi sapta usaha yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan
pendapatan petani dan produksi petani.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh penduduk selama setahun yang lalu : b. Kredit TRI (Tebu Rakyat Intens)

4c. Kredit Candak Kulak (KCK) (B13CR4C)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 5-6
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh penduduk selama setahun yang lalu : c. Kredit Candak Kulak (KCK)

4d. Kredit lainnya (B13CR4D)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 7-8
Deskripsi
Kredit lainnya adalah kredit selain yang tersebut diatas seperti kredit asuransi, kredit perorangan bukan rentenir, kredit
dari Yayasan berbentuk badan hukum.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Fasilitas perkreditan yang diperoleh penduduk selama setahun yang lalu : d. Kredit lainnya
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5. Persentase realisasi pemasukan PBB selama tahun anggaran
1992/1993 dari target yang ditentukan (B13CR5)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-100
Pertanyaan dalam kuesioner
5. Persentase realisasi pemasukan PBB selama tahun anggaran 1992/1993 dari target yang ditentukan

1a. Listrik PLN (B13DR1A)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-10650
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 1. Banyaknya rumah tangga yang menggunakan : a. Listrik PLN

1b. Listrik non PLN (B13DR1B)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 12
Desimal: 0
Range: 0-2837
Deskripsi
Rumah tangga listrik Non PLN adalah rumah tangga yang mempunyai sumber listrik bukan berasal dari PLN, misalnya dari
diesel/generator yang diusahakan sendiri atau diusahakan secara bersama. Tidak termasuk lampu dari minyak tanah.
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 1. Banyaknya rumah tangga yang menggunakan : b. Listrik non PLN

2a. Penerangan jalan utama desa (B13DR2A)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 2a. Penerangan jalan utama desa
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2b. Jenisnya (B13DR2B)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 2b. Bila ada, jenisnya

3. Banyaknya orang yang bersekolah di perguruan tinggi yang
dibiayai oleh rumah tangga di desa ini (B13DR3)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-999
Deskripsi
Diisikan jumlah orang yang berasal dari desa maupun dari luar desa yang bersekolah di perguruan tinggi yang dibiayai oleh
rumah tangga di desa tersebut.
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 3. Banyaknya orang yang bersekolah di perguruan tinggi yang dibiayai oleh rumah tangga di desa ini

4. Usaha persewaan alat-alat untuk keperluan pesta dan
sejenisnya (B13DR4)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Lain-lain : 4. Usaha persewaan alat-alat untuk keperluan pesta dan sejenisnya

1. Umur Kepala Desa/Lurah (B14R1)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 21-99
Pertanyaan dalam kuesioner
1. Umur Kepala Desa/Lurah
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2. Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah (B14R2)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
2. Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah

3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah
(B14R3)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 1
Desimal: 0
Range: 1-7
Deskripsi
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa/lurah adalah pendidikan dimana kepala desa/lurah menyelesaikan
pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir dangan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah.
Misalnya kepala desa kuliah sampai tingkat 3, maka kode yang dilingkari adalah 5.
Pertanyaan dalam kuesioner
3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah

4. Lamanya menjabat (B14R4)
File: podes1993_15
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Width: 8
Desimal: 0
Range: 0-99
Deskripsi
Lamanya menjabat sampai bulan dan tahun terakhir dengan pembulatan kebawah.
Apabila kepala desa sementara belum ada dan dijabat olah aparat desa lainnya maka yang diisikan disini adalah
pejabatnya. Apabila sementara kepala desa belum ada, karena manunggu pemilihan/penunjukan kepala desa/lurah, maka
Blok XVI keterangan Kepala desa/lurah tetap harus ada isian dan isiannya adalah yang menjabat sementara Kepala
desa/lurah tersabut.
Pertanyaan dalam kuesioner
4. Lamanya menjabat (sejak pengangkatan sampai pada saat pencacahan)
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