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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-SUSI-2004-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
- versi 1.0 (2014-01-02) raw data baru

Gambaran
ABSTRAK
Untuk menyediakan series data sektor ekonomi di luar sektor pertanian dari usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah
tangga yang lengkap dan berkesinambungan, BPS dalam tahun anggaran 2004 kembali akan melakukan Survei Usaha
Terintegrasi 2004 (SUSI04) di seluruh propinsi Indonesia.
Pada pelaksanaan lapangan SUSI04 akan dilakukan listing di setiap blok sensus terpilih dan pencacahan di setiap
perusahaan/usaha terpilih. Pencacahan hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun (one — shoot) tepatnya dilaksanakan
pada bulan Juni 2004 untuk listing dan pencacahan sampel perusahaan/usaha pada bulan Juli 2004. Terdapat beberapa
perubahan yang cukup berarti pada kuesioner/daftar pertanyaan SUSI04 dibandingkan dengan SUSI03, seperti pada Blok III
rincian 7 pada VUSI03 kode untuk kegiatan utama yang dilakukan usaha adalah Kode Klasifikasi Kegiatan Perusahaan/Usaha
(KKKP) sedangkan pada VUSI04 kode untuk kegiatan utama adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); Blok
VII pada VUS103 : Khusus selain perdagangan besar dan eceran (termasuk rumah makan) nilai produksi/omset/pendapatan
selama bulan Juni 2003, sedangkan pada VUSI04: Nilai produksi/omset/pendapatan selama bulan Juni 2004.
Secara umum tujuan mengumpulkan data melalui SUSI04 adalah tersedianya data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang
terinci menurut sektoral (tidak termasuk sektor pertanian), regional dan nasional.
Secara khusus sasaran SUSI04 adalah:
a. tersedianya data jumlah perusahaan/usaha dan tenaga kerja untuk usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah
tangga, baik menurut sektor/kategori lapangan usaha maupun wilayah;
b. tersedianya gambaran struktur produksi usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah tangga, menurut sektor dan
wilayah;
c. tersedianya profit usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumahtangga, yang mencakup ciri dan karakteristik usaha,
pola usaha serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
Kegiatan usaha yang dicakup dalam SUSI04 meliputi seluruh kategori lapangan usaha ekonomi (tidak termasuk kategori
lapangan usaha pertanian), yang terdiri dari kategori lapangan usaha: pertambangan dan penggalian; industri pengolahan;
listrik, gas dan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan
pribadi dan rumah tangga; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum; transportasi, penggudangan dan
komunikasi; perantara keuangan; real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan
kegiatan sosial; jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya; jasa perorangan yang melayani rumah.
JENIS DATA
Sampel Probabilitas
UNIT ANALISIS
Perusahaan/usaha tidak berbadan hukum dan perusahaan/usaha berbadan hukum tetapi dengan jumlah tenaga kerja
kurang dari 20 orang dengan lapangan usaha selain usaha pertanian.

Ruang Lingkup
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CATATAN
Jenis data perusahaan/usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah tangga yang dikumpulkan dalam SUSI04, yaitu:
a. keterangan umum: kegiatan utama perusahaan/usaha, tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial, pengusaha
(nama, jenis kelamin, umur, dan pendidikan), banyaknya pekerja dan hari kerja setiap bulan kegiatan, dan rata-rata jam
kerja perusahaan/usaha per hari selama bulan Juni 2004;
b. banyaknya pekerja yang dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha) menurut jenis kelamin, kelompok umur (kurang
dari 15 tahun dan 15 tahun atau lebih), dan jenjang pendidikan pada akhir bulan Juni 2004;
c. balas jasa seluruh pekerja dibayar dan rata-rata jam kerja per pekerja dibayar menurut kelompok umur (kurang dari 15
tahun dan 15 tahun atau lebih) dan jenis kelamin pada bulan Juni 2004;
d. biaya/pengeluaran selama bulan Juni 2004;
e. nilai produksi /omset/pendapatan selama bulan Juni 2004;
f. nilai modal yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004;
g. kendala dan prospek usaha.
KEYWORDS
Pekerja, Upah, Gaji, Input, Output, lapangan usaha, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, reparasi, akomodasi,
transportasi, keuangan, real estat, jasa, kelompok umur, nilai produksi, omset, modal, sektor

Cakupan
CAKUPAN GEOGRAFIS
Seluruh Wilayah Indonesia
GEOGRAPHIC UNIT
Data hasil pencacahan dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
POPULASI
SUSI04 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sampel sebanyak 14.285 blok sensus dan 200.000
perusahaan/usaha di 30 propinsi. Usaha yang dicakup adalah perusahaan/usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah
tangga.
Kegiatan usaha yang dicakup dalam SUSI04 meliputi seluruh kategori lapangan usaha ekonomi (tidak termasuk kategori
lapangan usaha pertanian), yang terdiri dari kategori lapangan usaha:
a. pertambangan dan penggalian [ C ];
b. industri pengolahan [ D1 dan D2 ];
c. listrik, gas dan air [ E ];
d. konstruksi [ F ];
e. perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumahtangga [
G ];
f. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum [ H ];
g. transportasi, penggudangan dan komunikasi [ I ];
h. perantara keuangan [ J ];
i. real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan [ K ];

3

Indonesia - Survei Usaha Terintegrasi 2004

j. jasa pendidikan [ M ];
k. jasa kesehatan dan kegiatan sosial [ N ];
l. jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya [ O ];
m. jasa perorangan yang melayani rumah tangga [ P ].

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Badan Pusat Statistik

PROSEDUR LAINNYA
Nama

Afiliasi

Role

Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Badan Pusat Statistik

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan Afiliasi

Indah Supriastuti IS

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi
Informasi

Role
Membuat Deskripsi Metadata, Deskripsi Kegiatan,
Datasets, dan External Resources

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2013-12-16
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.0 (2013-12-16) metadata baru
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-SUSI-2004-M1-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
1. Penjelasan ringkas:
Tahapan pengambilan sampel adalah sebagai berikut
a. Tahap pertama adalah memilih Blok Sensus pada tiap strata PPS dengan size banyaknya usaha pada masing-masing Blok
Sensus. Sebelum pemilihan sampel, blok sensus terlebih dahulu distratifikasikan ke dalam strata konsentrasi, non
konsentrasi dan non usaha pada masing-masing jenis kegiatan.
b. Tahap kedua adalah memilih sejumlah usaha untuk masing-masing jenis kegiatan pada Blok Sensus terpilih secara
systematic sampling.Pemilihan sampel usaha dilakukan dengan menggunakan lembar kerja pemilihan sampel (LKPS).
Pemilihan sampel usaha dilakukan setelah seluruh blok sensus dalam satu kabupaten/kota telah selesai dilisting.
2. Jenis Rancangan Sampel:
a. Probabilitas
b. Non-Probabilitas
3. Metodologi yang digunakan:
a. Untuk sampel probabilitas menggunakan systematic sampling
b. Untuk sampel non-probabilitas menggunakan purposive
4. Kerangka Sampel:
a. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus adalah daftar blok sensus yang di dalamnya terdapat jumlah usaha
PND/URT hasil SE96-L2. Pada SE96 unit sampling yang digunakan adalah wilayah pencacahan (wilcah/wilker), sehingga
muatan usaha yang berada di dalam wilcah/wilker harus dikonversikan ke dalam blok sensus hasil Sensus Penduduk
2000/Sensus Pertanian 2003/P4B.
b. Kerangka sampel untuk pemilihan perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum adalah daftar perusahaan/usaha tidak
berbadan hukum yang didapat dari hasil listing di setiap Blok Sensus terpilih dengan Daftar VUSI04-L dan dibedakan
menurut masing-masing kategori lapangan usaha C, D (DI dan D2), E, F, G, H, I, J, K, M, N, 0, dan P.
5. Alokasi Sampel:
Banyaknya sampel usaha per jenis kegiatan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah usaha di masing-masing jenis
kegiatan supaya jumlah sampel usaha tidak mengelompok pada kegiatan tertentu. Untuk kegiatan perdagangan perlu
dibatasi jumlah sampelnya supaya jumlah sampel di jenis kegiatan ini tidak terlalu besar. Sementara untuk kegiatan yang
jumlah usahanya sedikit (rare cases), misalnya pada jenis kegiatan listrik non PLN, perlu diberikan batasan (kuota) sampel
tertentu supaya jenis kegiatan tersebut terwakili. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel perusahaan/usaha yang
ada didistribusikan ke dalam tiga target sektor seperti berikut:
14.285 blok sensus dan 200.000 perusahaan/usaha tidak berbadan hukum dengan rincian:
Sektor (Banyaknya Sampel Usaha)
- Kategori E (7.994)
- Kategori G dan H (70.003)
- Kategori Lainnya (122.003)
- Jumlah (200.000)

Response Rate
Penyesuaian Non Respon, tidak ada penggantian sampel.
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Kuesioner
No content available
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai

Akhir

2004-04-14

2004-05-14

2004-06-01
2004-08-01
2004-10-14

2004-07-07
2004-08-21
2004-12-07

Cycle
Perencanaan/persiapan, yaitu Pelatihan Instruktur Nasional dan Pelatihan Petugas
Lapangan
Pelaksanaan lapangan, yaitu Listing dan Pencacahan Sampel
Pengolahan, Entry Data dan Pengiriman Data Hasil Entry ke Badan Pusat Statistik
Penyajian, Penyusunan Publikasi dan Pencetakan Publikasi

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Pengumpul Data
Nama

Singkatan Afiliasi

Staf Badan Pusat Statistik & Mitra Statistik (Jumlah Pencacah = 7.135, Pengawas = 1.417)

Pengawasan
Dengan melakukan pilot studi
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Pengolahan Data
Pemeriksaan Data
Perlakuan Terhadap Outlier, secara umum tidak digunakan

Pengolahan Lain
Data dientry secara manual oleh Unit Kerja Integrasi Pengolahan.
Metode Pengolahan:
- Editing
- Coding
- Validasi
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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Deskripsi File
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Daftar Variabel
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susi2004

Isi

Data set untuk study ini diambil dari Daftar VUSI04 - S. Daftar VUSI04 - S terdiri dari 11 blok yaitu: Blok I:
Pengenalan Tempat. Blok II: Keterangan Petugas. Blok III: Keterangan Umum. Blok IV: Pekerja Dan Balas
Jasa Pekerja. Blok V: Biaya / Pengeluaran Selama Bulan Juni 2004. Tujuan blok ini adalah untuk
mengetahui jenis biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha selama bulan Juni 2004.
Blok VI: Omset, Nilai Pembelian, Dan Pendapatan Lain Selama Bulan Juni 2004 (Khusus Usaha
Perdagangan Besar Dan Eceran). Blok ini khusus untuk perusahaan/usaha perdagangan besar dan
perdagangan eceran. Blok VII: Nilai Produksi/Omset/Pendapatan Selama Bulan Juni 2004 (Khusus Selain
Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran). Blok VIII: Nilai Modal Yang Dimiliki Pada Akhir Bulan Juni 2004.
Blok IX: Permodalan, Kendala Dan Prospek Usaha. Blok X: Catatan. Apabila ada hal-hal yang
memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, pencacah dan
pemeriksa juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian
kuesioner. Blok XI: Pengesahan. Sebagai bukti pengesahan bahwa isian dalam kuesioner ini benar-benar
merupakan jawaban responden yang sudah sesuai dengan kondisi usahanya.

Kasus

198335

Variabel

189

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama

Label

Tipe

Format

V1

PNDURT

PND (Perusahaan Non Direktori)/URT (Usaha Rumahtangga)

discrete numeric

V2

KATEGORI

Kode Kategori Lapangan Usaha

discrete character

V3

B1R1

Provinsi

contin

V4

B1R2

Kabupaten/Kota/Kodya

discrete character

V5

B1R3

Kecamatan

discrete character

V6

B1R4

Kelurahan/Desa

discrete character

V7

B1R5

Nomor Blok Sensus

discrete character

V8

B1R6

Nomor kode sampel

discrete character

V9

B1R8

Nomor Urut Sampel (NUS)

contin

numeric

V10

B3R1

Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini

contin

numeric

V11

B3R2

Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial

discrete character

V12

B3R4

jenis kelamin

discrete numeric

V13

B3R5

Umur

contin

V14

B3R6

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

discrete numeric

V15

B3R7A1

Banyaknya hari kerja pada bulan Juli 2003

contin

numeric

V16

B3R7A2

Banyaknya hari kerja pada bulan Agustus 2003

contin

numeric

V17

B3R7A3

Banyaknya hari kerja pada bulan September 2003

contin

numeric

V18

B3R7A4

Banyaknya hari kerja pada bulan Oktober 2003

contin

numeric

V19

B3R7A5

Banyaknya hari kerja pada bulan November 2003

contin

numeric

V20

B3R7A6

Banyaknya hari kerja pada bulan Desember 2003

contin

numeric

V21

B3R7A7

Banyaknya hari kerja pada bulan Januari 2004

contin

numeric

Pertanyaan

numeric

numeric
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

V22

B3R7A8

Banyaknya hari kerja pada bulan Februari 2004

contin

numeric

V23

B3R7A9

Banyaknya hari kerja pada bulan Maret 2004

discrete numeric

V24

B3R7A10

Banyaknya hari kerja pada bulan April 2004

contin

numeric

V25

B3R7A11

Banyaknya hari kerja pada bulan Mei 2004

contin

numeric

V26

B3R7A12

Banyaknya hari kerja pada bulan Juni 2004

discrete numeric

V27

B3R7B1

Banyaknya pekerja pada bulan Juli 2003

discrete numeric

V28

B3R7B2

Banyaknya pekerja pada bulan Agustus 2003

discrete numeric

V29

B3R7B3

Banyaknya pekerja pada bulan September 2003

discrete numeric

V30

B3R7B4

Banyaknya pekerja pada bulan Oktober 2003

discrete numeric

V31

B3R7B5

Banyaknya pekerja pada bulan November 2003

discrete numeric

V32

B3R7B6

Banyaknya pekerja pada bulan Desember 2003

discrete numeric

V33

B3R7B7

Banyaknya pekerja pada bulan Januari 2004

discrete numeric

V34

B3R7B8

Banyaknya pekerja pada bulan Februari 2004

discrete numeric

V35

B3R7B9

Banyaknya pekerja pada bulan Maret 2004

discrete numeric

V36

B3R7B10

Banyaknya pekerja pada bulan April 2004

discrete numeric

V37

B3R7B11

Banyaknya pekerja pada bulan Mei 2004

discrete numeric

V38

B3R7B12

Banyaknya pekerja pada bulan Juni 2004

discrete numeric

V39

B3R8

Rata-rata jam kerja perusahaan/usaha per hari (bulan Juni 2004)

discrete numeric

V40

B4R1AK2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

discrete numeric

V41

B4R1AK3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

discrete numeric

V42

B4R1AK4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

discrete numeric

V43

B4R1AK5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

discrete numeric

V44

B4R1AK6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

discrete numeric

V45

B4R1A1K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15 tahun:

discrete numeric

V46

B4R1A1K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15 tahun:

discrete numeric

V47

B4R1A1K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15 tahun:

discrete numeric

V48

B4R1A1K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15 tahun:

discrete numeric

V49

B4R1A1K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15 tahun:

discrete numeric

V50

B4R1A2K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:

discrete numeric

V51

B4R1A2K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:

discrete numeric

V52

B4R1A2K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:

discrete numeric

V53

B4R1A2K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:

discrete numeric

Pertanyaan
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ID

Nama

Label

Tipe

Format

V54

B4R1A2K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:

discrete numeric

V55

B4R1BK2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:

discrete numeric

V56

B4R1BK3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:

discrete numeric

V57

B4R1BK4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:

discrete numeric

V58

B4R1BK5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:

discrete numeric

V59

B4R1BK6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:

discrete numeric

V60

B4R1B1K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak tamat SD & sederajat:

discrete numeric

V61

B4R1B1K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak tamat SD & sederajat:

discrete numeric

V62

B4R1B1K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak tamat SD & sederajat:

discrete numeric

V63

B4R1B1K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak tamat SD &
sederajat:

discrete numeric

V64

B4R1B1K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak tamat SD & sederajat:

discrete numeric

V65

B4R1B2K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD & sederajat:

discrete numeric

V66

B4R1B2K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD & sederajat:

discrete numeric

V67

B4R1B2K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD & sederajat:

discrete numeric

V68

B4R1B2K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD & sederajat:

discrete numeric

V69

B4R1B2K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD & sederajat:

discrete numeric

V70

B4R1B3K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP & sederajat:

discrete numeric

V71

B4R1B3K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP & sederajat:

discrete numeric

V72

B4R1B3K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP & sederajat:

discrete numeric

V73

B4R1B3K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP & sederajat:

discrete numeric

V74

B4R1B3K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP & sederajat:

discrete numeric

V75

B4R1B4K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA & sederajat/Dipl.I/II:

discrete numeric

V76

B4R1B4K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA & sederajat/Dipl.I/II:

discrete numeric

V77

B4R1B4K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA & sederajat/Dipl.I/II:

discrete numeric

V78

B4R1B4K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA &
sederajat/Dipl.I/II:

discrete numeric
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V79

B4R1B4K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA & sederajat/Dipl.I/II:

discrete numeric

V80

B4R1B5K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana Muda/Dipl.III:

discrete numeric

V81

B4R1B5K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana Muda/Dipl.III:

discrete numeric

V82

B4R1B5K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana Muda/Dipl.III:

discrete numeric

V83

B4R1B5K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana Muda/Dipl.III:

discrete numeric

V84

B4R1B5K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana Muda/Dipl.III:

discrete numeric

V85

B4R1B6K2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk pengusaha), pada
akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1 atau lebih:

discrete numeric

V86

B4R1B6K3

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1 atau lebih:

discrete numeric

V87

B4R1B6K4

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja keluarga
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1 atau lebih:

discrete numeric

V88

B4R1B6K5

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1 atau lebih:

discrete numeric

V89

B4R1B6K6

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha),
pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1 atau lebih:

discrete numeric

V90

B4R2AK2

Balas jasa untuk pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15 tahun per
pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

discrete numeric

V91

B4R2AK3

Balas jasa untuk pekerja dibayar perempuan berumur kurang dari 15 tahun
per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

discrete numeric

V92

B4R2AK4

Balas jasa untuk pekerja dibayar laki-laki berumur 15 tahun atau lebih per
pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

contin

numeric

V93

B4R2AK5

Balas jasa untuk pekerja dibayar perempuan berumur 15 tahun atau lebih
per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

contin

numeric

V94

B4R2AK6

Jumlah balas jasa untuk pekerja dibayar per pekerja/karyawan dibayar pada
bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

contin

numeric

V95

B4R2A1K2

Upah/gaji untuk pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15 tahun per
pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

discrete numeric

V96

B4R2A1K3

Upah/gaji untuk pekerja dibayar perempuan berumur kurang dari 15 tahun
per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

discrete numeric

V97

B4R2A1K4

Upah/gaji untuk pekerja dibayar laki-laki berumur 15 tahun atau lebih per
pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

contin

numeric

V98

B4R2A1K5

Upah/gaji untuk pekerja dibayar perempuan berumur 15 tahun atau lebih
per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

contin

numeric

V99

B4R2A1K6

Jumlah upah/gaji untuk pekerja dibayar per pekerja/karyawan dibayar pada
bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

contin

numeric

V100 B4R2A2K2

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar laki-laki berumur
kurang dari 15 tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

discrete numeric

V101 B4R2A2K3

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar perempuan
berumur kurang dari 15 tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni
2004:

discrete numeric

V102 B4R2A2K4

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar laki-laki berumur 15
tahun atau lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:

contin

V103 B4R2A2K5

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar perempuan
berumur 15 tahun atau lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni
2004:

discrete numeric
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V104 B4R2A2K6

Jumlah upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar per
pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:

contin

numeric

V105 B4R2BK2

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15
tahun dalam seminggu:

discrete numeric

V106 B4R2BK3

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar perempuan berumur kurang dari 15
tahun dalam seminggu:

discrete numeric

V107 B4R2BK4

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar laki-laki berumur 15 tahun atau lebih
dalam seminggu:

contin

numeric

V108 B4R2BK5

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar perempuan berumur 15 tahun atau
lebih dalam seminggu:

contin

numeric

V109 B5RA1

Biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan proses produksi
barang/jasa (selain usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga):

contin

numeric

V110 B5RA2

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya bahan baku
dan penolong yang digunakan dalam proses produksi

contin

numeric

V111 B5RA2A

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya bahan baku 1
dan penolong utama yang digunakan dalam proses produksi

discrete character

V112 B5RA2B

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya bahan baku 2
dan penolong utama yang digunakan dalam proses produksi

discrete character

V113 B5RA2C

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya bahan baku 3
dan penolong utama yang digunakan dalam proses produksi

discrete character

V114 B5RA3

Khusus usaha perdagangan besar dan eceran : Biaya angkutan membeli dan
menjual barang dagangan

contin

numeric

V115 B5RA4

Khusus usaha angkutan: Setoran, penyewaan/kontrak atas penggunaan
kendaraan

contin

numeric

V116 B5RJA

Jumlah biaya/pengeluaran berkaitan langsung dengan proses produksi
selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V117 B5RB1

Biaya/Pengeluaran Umum

contin

numeric

V118 B5RB2

Bunga atas pinjaman, deviden yang dibayarkan, royalti yang dibayarkan,
dan sewa tanah untuk usaha

contin

numeric

V119 B5RB3

Pajak tak langsung

contin

numeric

V120 B5RB4

Biaya lainnya

contin

numeric

V121 B5RJB

Jumlah biaya/pengeluaran umum (berkaitan tidak langsung dengan proses
produksi) selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V122 B5RJAB

Total biaya/pengeluaran selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V123 B6K1

Khusus usaha perdagangan: Rata-rata omset per hari (Rp) selama bulan Juni
2004

contin

numeric

V124 B6K2

Khusus usaha perdagangan: Rata-rata nilai pembelian per hari (Rp) selama
bulan Juni 2004

contin

numeric

V125 B6K3

Khusus usaha perdagangan: Jumlah hari kegiatan selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V126 B6K4

Khusus usaha perdagangan: Omset (Rp) selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V127 B6K5

Khusus usaha perdagangan: Nilai pembelian (Rp) selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V128 B6K6

Khusus usaha perdagangan: Pendapatan lain selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V129 B7AR1K1

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 1 selama bulan Juni
2004

discrete character

V130 B7AR1K2

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 1 selama bulan
Juni 2004

discrete character

V131 B7AR1K3

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 1 selama
bulan Juni 2004

contin
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V132 B7AR1K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 1 (Rp) selama
bulan Juni 2004

contin

numeric

V133 B7AR2K1

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 2 selama bulan Juni
2004

discrete character

V134 B7AR2K2

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 2 selama bulan
Juni 2004

discrete character

V135 B7AR2K3

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 2 selama
bulan Juni 2004

contin

numeric

V136 B7AR2K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 2 (Rp) selama
bulan Juni 2004

contin

numeric

V137 B7AR3K1

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 3 selama bulan Juni
2004

discrete character

V138 B7AR3K2

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 3 selama bulan
Juni 2004

discrete character

V139 B7AR3K3

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 3 selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V140 B7AR3K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 3 (Rp) selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V141 B7AR4K1

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 4 selama bulan Juni
2004

discrete character

V142 B7AR4K2

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 4 selama bulan
Juni 2004

discrete character

V143 B7AR4K3

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 4 selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V144 B7AR4K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 4 (Rp) selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V145 B7AR5K1

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 5 selama bulan Juni
2004

discrete character

V146 B7AR5K2

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 5 selama bulan
Juni 2004

discrete character

V147 B7AR5K3

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 5 selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V148 B7AR5K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 5 (Rp) selama
bulan Juni 2004

discrete numeric

V149 B7AR6K4

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa lainnya (Rp)
selama bulan Juni 2004

discrete numeric

V150 B7JAK4

Khusus selain usaha perdagangan: Jumlah Nilai Produksi / Omset /
Pendapatan selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V151 B7BK4

Khusus selain usaha perdagangan: Pendapatan lain selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V152 B7JABK4

Khusus selain usaha perdagangan: Jumlah Nilai Produksi / Omset /
Pendapatan dan Pendapatan lain selama bulan Juni 2004

contin

numeric

V153 B8R1

Nilai modal kerja yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004

contin

numeric

V154 B8R1A

Uang tunai (termasuk piutang usaha) yang dimiliki pada akhir bulan Juni
2004

contin

numeric

V155 B8R1B

Nilai persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha yang dimiliki pada
akhir bulan Juni 2004

contin

numeric

V156 B8R2

Nilai barang modal tetap yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004

contin

numeric

V157 B8R2A

Nilai mesin dan perlengkapannya yang dimiliki pada akhir bulan juni 2004

contin

numeric

V158 B8R2B

Nilai kendaraan yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004

contin

numeric
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V159 B8R2C

Nilai tanah dan bangunan untuk usaha yang dimiliki pada akhir bulan Juni
2004

contin

numeric

V160 B8R2D

Nilai barang modal lainnya yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004

contin

numeric

V161 B8RJ

Jumlah nilai modal kerja dan nilai barang modal tetap yang dimiliki pada
akhir bulan Juni 2004

contin

numeric

V162 B9R1

Sumber modal usaha

discrete numeric

V163 B9R2A

Asal sumber modal

contin

numeric

V164 B9R2B

Asal sumber modal yang utama

contin

numeric

V165 B9R3

Alasan utama tidak meminjam dari bank

discrete numeric

V166 B9R4A

Apakah usaha ini mengalami kesulitan selama setahun yang lalu (Juli 2003
s/d Juni 2004) ?

discrete numeric

V167 B9R4B

Kesulitan utama yang dialami

discrete numeric

V168 B9R4C

Jika kesulitan bahan baku, kesulitannya adalah :

discrete numeric

V169 B9R5A

Apakah usaha ini menjadi anggota koperasi ?

discrete numeric

V170 B9R5B

Apakah usaha ini pernah menerima pelayanan dari koperasi selama setahun
yang lalu (Juli 2003 s/d Juni 2004) ?

discrete numeric

V171 B9R5C

Jenis pelayanan dari koperasi yang pernah diterima

discrete numeric

V172 B9R6A

Apakah ada pekerja di perusahaan/usaha ini yang pernah mengikuti
bimbingan/pelatihan/penyuluhan ?

discrete numeric

V173 B9R6B

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan tersebut diselenggarakan oleh :

discrete numeric

V174 B9R6C

Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti

discrete numeric

V175 B9R7A

Apakah usaha ini menjalin kemitraan dengan usaha lain ?

discrete numeric

V176 B9R7B

Jenis kemitraan yang dijalin berupa:

discrete numeric

V177 B9R8A

Apakah usaha ini pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha
setahun yang lalu (Juli 2003 s/d Juni 2004)?

discrete numeric

V178 B9R8B

Melalui badan/lembaga apa bantuan itu diperoleh ?

discrete numeric

V179 B9R8C

Bantuan yang diterima dalam bentuk:

discrete numeric

V180 B9R9

Jika selama setahun yang lalu tidak pernah memperoleh bantuan untuk
pengembangan usaha, alasan utamanya adalah

discrete numeric

V181 B9R10A1

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni 2004) di dalam
negeri dalam satu kabupaten/kota

discrete numeric

V182 B9R10A2

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni 2004) di dalam
negeri dalam satu propinsi

discrete numeric

V183 B9R10A3

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni 2004) di dalam
negeri antar propinsi

discrete numeric

V184 B9R10B

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni 2004) di luar
negeri/ekspor

discrete numeric

V185 B9R11A

Keadaan perusahaan/usaha ini setahun yang lalu (kondisi sekarang
dibanding dengan bulan Juli 2003)

discrete numeric

V186 B9R11B

Keadaan perusahaan/usaha ini enam bulan yang lalu (kondisi sekarang
dibanding dengan bulan Januari 2004)

discrete numeric

V187 B9R12

Bagaimana perkiraan keadaan prospek perusahaan/usaha ini pada 6 bulan
yang akan datang?

discrete numeric

V188 FLAG

FLAG

discrete character

V189 INFLATE

INFLATE

contin
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PND (Perusahaan Non Direktori)/URT (Usaha Rumahtangga)
(PNDURT)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
1) Perusahaan/usaha PND adalah perusahaan/usaha yang kegiatannya di suatu lokasi yang tetap, yaitu di suatu bangunan
sensus, dan tempat perlengkapan usahanya tidak dipindahpindahkan. Perusahaan/usaha yang dikelompokkan adalah
perusahaan/usaha yang statusnya bukan kelompok PD (Perusahaan Direktori), biasanya mereka hanya mempunyai SIUP
(Surat Ijin Usaha Perdagangan) bahkan ada yang tidak mempunyai ijin sama sekali.
Perusahaan/usaha yang dikategorikan perusahaan/usaha PND adalah unit usaha yang tidak memiliki status badan
hukum/usaha.
* Untuk perusahaan/usaha pertambangan dan penggalian tidak mempunyai SIPD (Surat Ijin Penggalian Daerah).
* Untuk perusahaan/usaha industri dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, meskipun berbadan hukum.
* Untuk perusahaan/usaha jasa rekreasi/hotel, jasa hiburan dan kebudayaan, serta restoran/ rumah makan yang tidak
mempunyai ijin dari Diparda.
* Untuk perusahaan/usaha perantara keuangan yang tidak mempunyai SK Menteri Keuangan dan SK Gubernur/Bupati.
2) Usaha Rumahtangga yang dimaksud terbatas pada usaha anggota rumahtangga yang dilakukan pada lokasi/tempat
yang tidak tetap (keliling), ataupun dilakukan pada suatu lokasi tetap namun tempat perlengkapan usahanya
dipindah-pindahkan (tidak tetap).
Identifikasi usaha semacam ini dilakukan melalui pendekatan rumahtangga.
Populasi
Perusahaan/usaha yang dicacah pada kegiatan ini adalah perusahaan / usaha yang hanya berkategori PND (Perusahaan
Non Direktori) dan URT (Usaha Rumahtangga) termasuk perusahaan/ usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga
dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, meskipun berbadan hukum.

Kode Kategori Lapangan Usaha (KATEGORI)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2

Provinsi (B1R1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-94

Kabupaten/Kota/Kodya (B1R2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
20
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Kecamatan (B1R3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3

Kelurahan/Desa (B1R4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3

Nomor Blok Sensus (B1R5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4

Nomor kode sampel (B1R6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6

Nomor Urut Sampel (NUS) (B1R8)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-47

Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini (B3R1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 10101-95000
Deskripsi
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Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini (B3R1)
File: susi2004
Kegiatan utama yang ditulis pada rincian ini merupakan satu jenis kegiatan dari berbagai
kegiatan usaha yang dilakukan selama bulan yang lalu.
Kegiatan utama adalah kegiatan yang mempunyai nilai produksi/omset/pendapatan paling besar di antara beberapa jenis
kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Jika nilai produksi/ omset/pendapatan sama, maka digunakan volume terbesar.
Jika nilai produksi/omset/pendapatan dan volume sama, maka digunakan waktu yang terbanyak untuk proses
produksi/operasi. Jika nilai produksi/omset/pendapatan, volume, dan waktunya sama, maka kegiatan utama didasarkan
pada pernyataan responden.
Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan
utama dari perusahaan/usaha.

Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial (B3R2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Tahun mulai beroperasi/berproduksi yang ditulis pada rincian ini adalah tahun pertama kali
perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Untuk
perusahaan konstruksi yang dimaksud tahun mulai berproduksi adalah tahun mulai kegiatan (early production).

jenis kelamin (B3R4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2

Umur (B3R5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 24-60
Deskripsi
Umur dihitung dengan pembulatan ke bawah, atau umur menurut ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan
pada kalender masehi.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (B3R6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
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Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (B3R6)
File: susi2004
Deskripsi
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan yang telah diselesaikan pada saat pencacahan. Apabila
seseorang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi akan
tetapi telah lulus ujian akhir dianggap tamat sekolah.

Banyaknya hari kerja pada bulan Juli 2003 (B3R7A1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Agustus 2003 (B3R7A2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan September 2003 (B3R7A3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30
Deskripsi
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Banyaknya hari kerja pada bulan September 2003 (B3R7A3)
File: susi2004
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Oktober 2003 (B3R7A4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan November 2003 (B3R7A5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Desember 2003 (B3R7A6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
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Banyaknya hari kerja pada bulan Desember 2003 (B3R7A6)
File: susi2004
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Januari 2004 (B3R7A7)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Februari 2004 (B3R7A8)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 5-29
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Maret 2004 (B3R7A9)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 20-31
Deskripsi
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Banyaknya hari kerja pada bulan Maret 2004 (B3R7A9)
File: susi2004
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan April 2004 (B3R7A10)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Mei 2004 (B3R7A11)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-31
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya hari kerja pada bulan Juni 2004 (B3R7A12)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 15-30
Deskripsi
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Banyaknya hari kerja pada bulan Juni 2004 (B3R7A12)
File: susi2004
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari.
Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus
menerus paling sedikit satu jam.

Banyaknya pekerja pada bulan Juli 2003 (B3R7B1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan Agustus 2003 (B3R7B2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan September 2003 (B3R7B3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.
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Banyaknya pekerja pada bulan Oktober 2003 (B3R7B4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan November 2003 (B3R7B5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan Desember 2003 (B3R7B6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan Januari 2004 (B3R7B7)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.
28

Indonesia - Survei Usaha Terintegrasi 2004

Banyaknya pekerja pada bulan Februari 2004 (B3R7B8)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan Maret 2004 (B3R7B9)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan April 2004 (B3R7B10)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Banyaknya pekerja pada bulan Mei 2004 (B3R7B11)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.
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Banyaknya pekerja pada bulan Juni 2004 (B3R7B12)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dihitung pada rincian ini adalah kegiatan
dengan KBLI terakhir.
Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Rata-rata jam kerja perusahaan/usaha per hari (bulan Juni 2004)
(B3R8)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 4-12
Deskripsi
Jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan perusahaan
(tidak termasuk istirahat resmi), yang dimulai dari
menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup.
Rata-rata jam kerja per hari adalah jumlah jam kerja kegiatan selama bulan Juni 2005 dibagi banyaknya hari kerja dalam
bulan tersebut.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK3)
File: susi2004
Gambaran
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Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK3)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok
umur: (B4R1AK5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK6)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R1AK6)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15
tahun: (B4R1A1K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15
tahun: (B4R1A1K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15
tahun: (B4R1A1K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15
tahun: (B4R1A1K4)
File: susi2004
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari
15 tahun: (B4R1A1K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur kurang dari 15
tahun: (B4R1A1K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau
lebih: (B4R1A2K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
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Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau
lebih: (B4R1A2K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau lebih:
(B4R1A2K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun
atau lebih: (B4R1A2K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau
lebih: (B4R1A2K6)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 berumur 15 tahun atau
lebih: (B4R1A2K6)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang
pendidikan: (B4R1BK2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang
pendidikan: (B4R1BK3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:
(B4R1BK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
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Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang pendidikan:
(B4R1BK4)
File: susi2004
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang
pendidikan: (B4R1BK5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 menurut jenjang
pendidikan: (B4R1BK6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak
tamat SD & sederajat: (B4R1B1K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
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Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak
tamat SD & sederajat: (B4R1B1K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak
tamat SD & sederajat: (B4R1B1K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
tidak tamat SD & sederajat: (B4R1B1K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak
tamat SD & sederajat: (B4R1B1K6)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan tidak
tamat SD & sederajat: (B4R1B1K6)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD &
sederajat: (B4R1B2K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD &
sederajat: (B4R1B2K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD &
sederajat: (B4R1B2K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
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Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD &
sederajat: (B4R1B2K4)
File: susi2004
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
SD & sederajat: (B4R1B2K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SD &
sederajat: (B4R1B2K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP
& sederajat: (B4R1B3K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
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Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP
& sederajat: (B4R1B3K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP &
sederajat: (B4R1B3K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
SLTP & sederajat: (B4R1B3K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP
& sederajat: (B4R1B3K6)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTP
& sederajat: (B4R1B3K6)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA
& sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA
& sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA &
sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
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Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA &
sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K4)
File: susi2004
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
SLTA & sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan SLTA
& sederajat/Dipl.I/II: (B4R1B4K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
Sarjana Muda/Dipl.III: (B4R1B5K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
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Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
Sarjana Muda/Dipl.III: (B4R1B5K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan Sarjana
Muda/Dipl.III: (B4R1B5K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
Sarjana Muda/Dipl.III: (B4R1B5K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
Sarjana Muda/Dipl.III: (B4R1B5K6)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
Sarjana Muda/Dipl.III: (B4R1B5K6)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV,
S1 atau lebih: (B4R1B6K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV,
S1 atau lebih: (B4R1B6K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan
tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1
atau lebih: (B4R1B6K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Banyaknya pekerja/karyawan laki-laki tidak dibayar atau pekerja
keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV, S1
atau lebih: (B4R1B6K4)
File: susi2004
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Banyaknya pekerja/karyawan perempuan tidak dibayar atau
pekerja keluarga pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan
D IV, S1 atau lebih: (B4R1B6K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan
perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga)
jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Jumlah pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk
pengusaha), pada akhir bulan Juni 2004 dengan pendidikan D IV,
S1 atau lebih: (B4R1B6K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0

Balas jasa untuk pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15
tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2AK2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
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Balas jasa untuk pekerja dibayar perempuan berumur kurang dari
15 tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2AK3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0

Balas jasa untuk pekerja dibayar laki-laki berumur 15 tahun atau
lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2AK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2800000

Balas jasa untuk pekerja dibayar perempuan berumur 15 tahun
atau lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2AK5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-240000

Jumlah balas jasa untuk pekerja dibayar per pekerja/karyawan
dibayar pada bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R2AK6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2800000

Upah/gaji untuk pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15
tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2A1K2)
File: susi2004
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Upah/gaji untuk pekerja dibayar laki-laki berumur kurang dari 15
tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2A1K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun
barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak
tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
Catatan :
Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah/gaji.

Upah/gaji untuk pekerja dibayar perempuan berumur kurang dari
15 tahun per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2A1K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun
barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak
tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
Catatan :
Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah/gaji.

Upah/gaji untuk pekerja dibayar laki-laki berumur 15 tahun atau
lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2A1K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2000000
Deskripsi
Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun
barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak
tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
Catatan :
Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah/gaji.
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Upah/gaji untuk pekerja dibayar perempuan berumur 15 tahun
atau lebih per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004:
(B4R2A1K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-240000
Deskripsi
Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun
barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak
tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
Catatan :
Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah/gaji.

Jumlah upah/gaji untuk pekerja dibayar per pekerja/karyawan
dibayar pada bulan Juni 2004 menurut kelompok umur:
(B4R2A1K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2000000

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar laki-laki
berumur kurang dari 15 tahun per pekerja/karyawan dibayar pada
bulan Juni 2004: (B4R2A2K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
Catatan :
Upah lembur yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah lembur.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah
diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
Bonus adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang
biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi
12.
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Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar
perempuan berumur kurang dari 15 tahun per pekerja/karyawan
dibayar pada bulan Juni 2004: (B4R2A2K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
Catatan :
Upah lembur yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah lembur.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah
diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
Bonus adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang
biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi
12.

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar laki-laki
berumur 15 tahun atau lebih per pekerja/karyawan dibayar pada
bulan Juni 2004: (B4R2A2K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-800000
Deskripsi
Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
Catatan :
Upah lembur yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah lembur.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah
diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
Bonus adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang
biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi
12.

Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar
perempuan berumur 15 tahun atau lebih per pekerja/karyawan
dibayar pada bulan Juni 2004: (B4R2A2K5)
File: susi2004
Gambaran
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Upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar
perempuan berumur 15 tahun atau lebih per pekerja/karyawan
dibayar pada bulan Juni 2004: (B4R2A2K5)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
Catatan :
Upah lembur yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah lembur.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan
kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah
diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
Bonus adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang
biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi
12.

Jumlah upah lembur, hadiah, bonus, dsb. untuk pekerja dibayar
per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2004 menurut
kelompok umur: (B4R2A2K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-800000

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar laki-laki berumur kurang
dari 15 tahun dalam seminggu: (B4R2BK2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar perempuan berumur
kurang dari 15 tahun dalam seminggu: (B4R2BK3)
File: susi2004
Gambaran
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Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar perempuan berumur
kurang dari 15 tahun dalam seminggu: (B4R2BK3)
File: susi2004
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar laki-laki berumur 15
tahun atau lebih dalam seminggu: (B4R2BK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-63
Deskripsi
Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.

Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar perempuan berumur 15
tahun atau lebih dalam seminggu: (B4R2BK5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-78
Deskripsi
Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.

Biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan
proses produksi barang/jasa (selain usaha industri kecil dan
kerajinan rumahtangga): (B5RA1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-14700000
Deskripsi
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Biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan
proses produksi barang/jasa (selain usaha industri kecil dan
kerajinan rumahtangga): (B5RA1)
File: susi2004
Konsep yang digunakan pada penentuan biaya adalah konsep pemakaian atas transaksi. Semua beban atau biaya yang
harus dikeluarkan pada bulan itu atas aktifitas yang dilakukan dicatat pada bulan itu.
Pertambangan rakyat : biaya penggunaan bahan peledak, bahan penyundut, bahan bakar dan pelumas, serta biaya
pemulihan/mempertahankan tata lingkungan (pengupasan, pengikisan, penanaman dan tata air).
Listrik Non PLN : biaya penggunaan bahan bakar dan pelumas untuk memproduksi energi listrik.
Konstruksi : Biaya bahan bangunan yang digunakan. Untuk usaha konstruksi, biaya/
pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa bisa kosong jika bahan bangunan yang
digunakan disediakan oleh pemilik.
Perdagangan besar dan eceran : nilai pembelian barang dagangan yang terjual.
Jasa reparasi : nilai dari penggunaan peralatan/bahan untuk reparasi
Akomodasi : nilai pembelian tekstil, barang dari tekstil dan bahan pembersih dari kimia yang digunakan.
Rumah makan dan kedai makanan/minuman: nilai pembelian bahan makanan/minuman yang diolah dan yang sudah
terjual, termasuk pembelian makanan/minuman jadi yang terjual.
Angkutan darat bermotor untuk penumpang/barang: (a) nilai pemakaian bahan bakar dan pelumas atas penggunaan
kendaraan (KBLI 60211, 60212, 60221, 60222, 60223, 60231, 60232); (b) sewa lahan parkir (KBLI 63350).
Angkutan darat tidak bermotor untuk penumpang/barang: nilai pembelian makanan hewan seperti rumput, dedak, dll.
untuk angkutan dokar/sado/delman/cidomo dan pedati.
Angkutan air: biaya pelayanan di pelabuhan (yang meliputi biaya labuh dan tambat, biaya dermaga, biaya bongkar muat,
biaya pelayanan kapal dan biaya penumpukan barang di pelabuhan (untuk KBLI 61111, 61112, 61113, 61121, 61122,
61123, 61211, 61212, 61230), dan pemakaian bahan bakar.
Pengiriman dan pengepakan/jasa titipan: biaya pengurusan, pengepakan dan pengiriman barang (KBLI 63510, 63520,
63530, 63540, 63590, 64130) .
Pergudangan: biaya pemeliharaan gudang (KBLI 63210, 63220, 63230, 63240), biaya sewa gudang milik pihak lain.
Wartel / kios pon / warnet : pembayaran atas pulsa yang terpakai/terjual kepada PT. Telkom, PT. Ratelindo, PT. Indosat
(kios pon/wartel/TUT/KBLI 64211, 64212, 64221, 64222).
Unit pelayanan pos: nilai pembelian benda-benda pos yang terjual (unit pelayanan pos/KBLI 64120).
Perantara keuangan :
Untuk usaha simpan pinjam : bunga yang dibayar.
Untuk jasa penunjang asuransi dan kredit union/rentenir: - (tidak ada biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung
dengan proses produksi barang/jasa)
Untuk pedagang valuta asing : harga pokok penjualan.
Harga pokok penjualan adalah biaya pembelian dari barang dagangan yang terjual
Harga pokok penjualan = persediaan awal periode + pembelian dalam suatu periode persediaan pada akhir periode
Pembelian adalah nilai barang dagangan yang dibeli dalam suatu periode.
Persediaan akhir adalah nilai barang dagangan yang tersedia pada akhir periode.
Real estat : pembelian tanah/rumah/bangunan yang terjual.
Jasa perusahaan : biaya penggunaan peralatan/bahan.
Jasa-jasa : nilai pembelian dari obat yang terjual/terpakai (jasa kesehatan); biaya penggunaan peralatan/bahan; biaya
penggunaan tekstil dan barang dari tekstil; nilai pembelian bahan-bahan pembersih dari kimia yang digunakan.
Penjelasan
Untuk biaya yang sifatnya tahunan/yang dikeluarkan setahun sekali, maka besarnya biaya selama
bulan Juni 2005 diperkirakan dengan pendekatan biaya setahun tersebut dibagi 12 (dua belas).
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Biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan
proses produksi barang/jasa (selain usaha industri kecil dan
kerajinan rumahtangga): (B5RA1)
File: susi2004
Populasi
Selain usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya
bahan baku dan penolong yang digunakan dalam proses produksi
(B5RA2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-350000
Populasi
Usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga.

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya
bahan baku 1 dan penolong utama yang digunakan dalam proses
produksi (B5RA2A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 13
Populasi
Usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga.

Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya
bahan baku 2 dan penolong utama yang digunakan dalam proses
produksi (B5RA2B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Populasi
Usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga.
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Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya
bahan baku 3 dan penolong utama yang digunakan dalam proses
produksi (B5RA2C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 11
Populasi
Usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga.

Khusus usaha perdagangan besar dan eceran : Biaya angkutan
membeli dan menjual barang dagangan (B5RA3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-460000
Deskripsi
* Bila angkutan disediakan gratis oleh penjual maka besarnya biaya angkut tidak perlu diperkirakan.
* Bila barang dagangan diangkut sendiri oleh kendaraan milik usaha maka besarnya perkiraan biaya angkut adalah sama
dengan perkiraan nilai bensin/solar dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan untuk mengangkut barang dagangan.
* Bila barang dagangan diangkut sendiri oleh kendaraan bukan milik usaha maka besarnya perkiraan biaya angkutan
adalah sama dengan biaya angkutan yang dikeluarkan bila menggunakan/sewa angkutan umum.
Populasi
Usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus usaha angkutan: Setoran, penyewaan/kontrak atas
penggunaan kendaraan (B5RA4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2500000
Deskripsi
Jika penggunaan kendaraan didasarkan atas kontrak untuk jangka waktu satu tahun, maka yang dimasukkan adalah biaya
sebulan yaitu dengan membagi 12.
Populasi
Usaha angkutan (untuk KBLI 71110, 71120, 71130).

Jumlah biaya/pengeluaran berkaitan langsung dengan proses
produksi selama bulan Juni 2004 (B5RJA)
File: susi2004
Gambaran
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Jumlah biaya/pengeluaran berkaitan langsung dengan proses
produksi selama bulan Juni 2004 (B5RJA)
File: susi2004
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-14700000

Biaya/Pengeluaran Umum (B5RB1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-3939100
Deskripsi
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Biaya/Pengeluaran Umum (B5RB1)
File: susi2004
Yang menjadi komponen biaya/pengeluaran umum adalah:
• Biaya bahan bakar dan pelumas (selain usaha angkutan; untuk usaha angkutan biaya ini dicatat
pada Blok V rincian A.1) seperti bensin, solar, minyak diesel/minyak bakar, minyak tanah, gas
dari PGN, Elpiji (LPG), batubara/kokas, kayu bakar, arang, bahan bakar lainnya dan pelumas.
• Biaya listrik merupakan nilai seluruh pemakaian listrik seperti untuk penerangan, menjalankan mesin, mencuci dan
keperluan lain.
• Biaya gas, yang dimaksud disini adalah gas kota yang digunakan untuk bahan bakar.
• Biaya pemakaian air yang dibeli dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Biaya
pemakaian air ini tidak termasuk pengeluaran untuk mengairi sawah, ladang, atau kebun.
Catatan: untuk pemakaian air sektor industri (industri es) masuk ke bahan baku dan penolong (Blok V rincian A.2).
• Biaya bahan lainnya seperti alat tulis, kemasan dan bahan pembungkus/pengepak, alat-alat
kerja yang umur penggunaannya kurang dari satu tahun dan lainnya yang sejenis.
Alat tulis dan keperluan kantor adalah semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti kertas, spidol,
pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map dan kapur.
Bahan Pembungkus adalah segala bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat
produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual, seperti daun, kertas pembungkus, kantong plastik, dan tali.
• Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, biaya ini terdiri dari dua jenis yaitu biaya perbaikan kecil barang
modal yang dilakukan oleh perusahaan/usaha ini sendiri (secara rutin) dan perbaikan kecil barang modal yang dilakukan
oleh pihak lain dan bukan dalam rangka pembentukan modal.
• Biaya sewa yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk penggunaan peralatan/perlengkapan, kendaraan (catatan:
khusus usaha angkutan biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk usaha ini dicatat pada Blok V rincian A.4),
bangunan/konstruksi dan
barang modal lainnya milik pihak lain. Apabila besarnya biaya sewa merupakan biaya sewa untuk setahun, maka untuk
mengetahui biaya sewa sebulan dengan membagi 12.
Apabila bangunan/konstruksi yang disewa digunakan untuk kegiatan usaha dan rumahtangga, maka besarnya sewa untuk
bangunan/konstruksi yang dihitung hanya sewa bangunan/konstruksi yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk
untuk kegiatan rumahtangga.
• Biaya pekerjaan yang diborongkan kepada pihak lain dan bukan aktifitas pembentukan modal, yaitu seluruh biaya yang
dibayar oleh perusahaan/usaha kepada pihak lain atau pemborong untuk suatu pekerjaan yang merupakan bagian dari
proses produksi/kegiatan dengan perjanjian yang disetujui bersama, dan bukan dalam rangka pembentukan modal tetap.
Hubungan antara perusahaan/usaha dengan pemborong adalah bukan hubungan majikan dengan buruh/karyawan.
• Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa
angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, seperti: pengiriman surat/paket, telepon, telegram dan teleks.
Catatan: khusus untuk usaha perdagangan besar dan eceran, biaya yang ditulis hanya biaya untuk pos, telekomunikasi dan
biaya angkutan selain untuk membeli dan menjual barang dagangan. Biaya angkutan yang khusus untuk membeli dan
menjual barang dagangan dicatat pada Blok V rincian A.3.

Bunga atas pinjaman, deviden yang dibayarkan, royalti yang
dibayarkan, dan sewa tanah untuk usaha (B5RB2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-385000
Deskripsi
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Bunga atas pinjaman, deviden yang dibayarkan, royalti yang
dibayarkan, dan sewa tanah untuk usaha (B5RB2)
File: susi2004
Bunga atas pinjaman, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan
Juni 2004 untuk pembayaran bunga atas modal pinjaman usaha.
Catatan: khusus untuk usaha simpan pinjam pengeluaran untuk bunga atas pinjaman tidak dicatat di sini tetapi dicatat
pada Blok V rincian A.1.
Pengeluaran deviden yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 dalam rangka
pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan/usaha.
Biaya royalti, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 atas penggunaan merek
dagang/hak patent/resep masakan pihak lain.
Biaya sewa tanah untuk usaha yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 atas
penggunaan tanah milik pihak lain. Apabila besarnya biaya sewa tanah yang dikeluarkan merupakan biaya sewa untuk
setahun, maka untuk mengetahui biaya sewa tanah sebulan dengan cara membagi 12.

Pajak tak langsung (B5RB3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-312600
Deskripsi
Pajak tak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui "produsen" terhadap pembelian barang/jasa,
misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak
hiburan dan retribusi, termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan angkutan umum. Apabila
besarnya pajak tak langsung diketahui dalam setahun, maka untuk mengetahui besarnya pajak tak langsung dalam
sebulan yaitu dengan membagi 12.

Biaya lainnya (B5RB4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4251700
Deskripsi
Biaya jasa akuntan/notaris adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 kepada
akuntan/notaris, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan
penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian dan akte.
Biaya untuk asuransi kerugian adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi
barang modal lainnya.
Biaya promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004 seperti : pemasangan
spanduk, papan reklame.
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Jumlah biaya/pengeluaran umum (berkaitan tidak langsung
dengan proses produksi) selama bulan Juni 2004 (B5RJB)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-8503400

Total biaya/pengeluaran selama bulan Juni 2004 (B5RJAB)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-15030000

Khusus usaha perdagangan: Rata-rata omset per hari (Rp) selama
bulan Juni 2004 (B6K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-460800
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

Khusus usaha perdagangan: Rata-rata nilai pembelian per hari
(Rp) selama bulan Juni 2004 (B6K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-392400
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

Khusus usaha perdagangan: Jumlah hari kegiatan selama bulan
Juni 2004 (B6K3)
File: susi2004
Gambaran
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Khusus usaha perdagangan: Jumlah hari kegiatan selama bulan
Juni 2004 (B6K3)
File: susi2004
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

Khusus usaha perdagangan: Omset (Rp) selama bulan Juni 2004
(B6K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-13824000
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

Khusus usaha perdagangan: Nilai pembelian (Rp) selama bulan
Juni 2004 (B6K5)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-11772000
Deskripsi
Omset untuk usaha perdagangan adalah seluruh nilai dari barang dagangan yang terjual selama bulan Juni 2004.
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

Khusus usaha perdagangan: Pendapatan lain selama bulan Juni
2004 (B6K6)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-45000
Populasi
Perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.
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Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 1 selama
bulan Juni 2004 (B7AR1K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 22
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 1
selama bulan Juni 2004 (B7AR1K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 1
selama bulan Juni 2004 (B7AR1K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-11960
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 1 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR1K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-27511300
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 1 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR1K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 1 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR1K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 2 selama
bulan Juni 2004 (B7AR2K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 20
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 2
selama bulan Juni 2004 (B7AR2K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 2
selama bulan Juni 2004 (B7AR2K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1680
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 2 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR2K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-17857400
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 2 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR2K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 2 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR2K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 3 selama
bulan Juni 2004 (B7AR3K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 30
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 3
selama bulan Juni 2004 (B7AR3K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 10
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 3
selama bulan Juni 2004 (B7AR3K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 3 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR3K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 3 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR3K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 3 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR3K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 4 selama
bulan Juni 2004 (B7AR4K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 30
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 4
selama bulan Juni 2004 (B7AR4K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 10
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 4
selama bulan Juni 2004 (B7AR4K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 4 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR4K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 4 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR4K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 4 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR4K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Jenis barang/jasa 5 selama
bulan Juni 2004 (B7AR5K1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 29
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Satuan jenis barang/jasa 5
selama bulan Juni 2004 (B7AR5K2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Banyaknya jenis barang/jasa 5
selama bulan Juni 2004 (B7AR5K3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 5 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR5K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 5 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR5K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa 5 (Rp) selama bulan Juni
2004 (B7AR5K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa lainnya (Rp) selama bulan
Juni 2004 (B7AR6K4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa lainnya (Rp) selama bulan
Juni 2004 (B7AR6K4)
File: susi2004
Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :
1) Pertambangan Rakyat : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang
tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh
suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang
dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode
waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang
masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri,
dihadiahkan, dan sebagainya.
3) Listrik Non PLN : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005
kepada para pelanggan.
Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh
perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.
4) Konstruksi : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik
selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan
perusahaan/usaha/pemborong.
5) Jasa reparasi
Pendapatan usaha jasa reparasi adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang
diberikan.
6) Akomodasi dan Rumah Makan:
Pendapatan usaha akomodasi adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.
Omset usaha rumah makan adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.
7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
Pendapatan perusahaan/usaha angkutan adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan adalah penerimaan dari jasa yang
seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa
pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.
Pendapatan perusahaan/usaha keagenan adalah penerimaan komisi dari penjualan
tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.
Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa
pengepakan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).
Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan adalah penerimaan dari penyewaan gudang.
Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta) adalah penerimaan dari
usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar,
bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan
pengiriman surat dan sejenisnya.
Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.
8) Perantara Keuangan:
Pendapatan jasa penunjang asuransi adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.
Pendapatan pedagang valuta asing adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.
Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir adalah penerimaan bunga.
9) Jasa-Jasa
Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:
a) Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
b) Pendapatan jasa bidan, klinik adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.
c) Pendapatan jasa kebersihan lingkungan adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
d) Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
e) Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
f) Pendapatan jasa kolam renang, bilyard adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
g) Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
h) Pendapatan jasa pemangkas rambut adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
i) Pendapatan jasa penjahit pakaian adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan
pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
j) Pendapatan jasa periklanan adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.
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Khusus selain usaha perdagangan: Nilai jenis barang/jasa lainnya (Rp) selama bulan
Juni 2004 (B7AR6K4)
File: susi2004
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Jumlah Nilai Produksi / Omset
/ Pendapatan selama bulan Juni 2004 (B7JAK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-45368700
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Khusus selain usaha perdagangan: Pendapatan lain selama bulan
Juni 2004 (B7BK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-25000
Deskripsi
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Khusus selain usaha perdagangan: Pendapatan lain selama bulan
Juni 2004 (B7BK4)
File: susi2004
Termasuk pendapatan lain adalah besarnya nilai pendapatan dari bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke
pihak lain (selain untuk usaha koperasi simpan pinjam dan kredit union/rentenir), deviden, sewa tanah dan bangunan,
royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima selama bulan Juni 2004.
Kegiatan lain adalah kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
Contoh :
a) Usaha Pertambangan Rakyat
• penerimaan dari jasa-jasa pertambangan,
• keuntungan dari penjualan bahan tambang/galian yang dibeli dalam bentuk yang sama pada saat bahan tambang/galian
tersebut dijual,
• keuntungan dari penjualan barang-barang lain (selain bahan tambang/galian) yang dibeli dalam bentuk yang sama pada
saat barang tersebut dijual,
• pendapatan bruto dari menyewakan gedung, mesin-mesin dan lain-lain.
b) Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga
1. Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti waktu dibeli (tanpa
mengalami perubahan bentuk)
2. Pendapatan dari kegiatan lainnya (selain dari kegiatan industri terpilih) yang masih ada kaitannya dengan usaha industri
yang bersangkutan. Misalnya:
a. Pendapatan dari sewa alat/bangunan milik usaha adalah pendapatan yang diterima dari alat/mesin dan bangunan yang
disewakan/kontrakan pada pihak lain.
b. Pendapatan lainnya adalah pendapatan selain rincian di atas yang betul-betul hasil kegiatan usaha dari industri terpilih.
3. Pendapatan dari jasa industri
• Pendapatan dari kegiatan lain selain kegiatan jasa industri, tetapi kegiatan tersebut tak dapat dipisahkan dari kegiatan
utama (yaitu jasa industri). Sebagai contoh: pendapatan dari energi listrik yang disalurkan kepada rumahtangga, dimana
generator yang digunakan digerakkan oleh diesel yang digunakan untuk kegiatan jasa industri.
c) Usaha Listrik Non PLN
• Penerimaan dari jasa-jasa kelistrikan
• Keuntungan dari penjualan listrik dan barang-barang lainnya yang dibeli dari pihak lain (tidak dibangkitkan sendiri).
• Pendapatan bruto dari menyewakan gedung, generator (tidak termasuk bahan bakar/biaya input) dsb.
d) Usaha Konstruksi
• Penerimaan dari jasa konstruksi
• Keuntungan dari penjualan barang dalam bentuk yang sama seperti pada saat dibeli
• Pendapatan bruto dari penyewaan alat konstruksi tanpa operator
e) Usaha Rumah Makan dan Akomodasi
• Keuntungan dari penjualan sabun dan rokok pada usaha rumah makan/minum
• Sewa ruang sidang untuk usaha akomodasi
f) Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
• Keuntungan dari penjualan barang-barang bekas (ban bekas, accu bekas, dll).
• Keuntungan dari penjualan barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
• Keuntungan dari kegiatan lain yang aktifitasnya tercampur dengan kegiatan utama.
g) Usaha Perantara Keuangan
• Penerimaan dari jasa penjualan barang.
• Keuntungan dari kegiatan lain yang aktifitasnya tercampur dengan kegiatan utama.
h) Usaha Jasa-Jasa
• Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti waktu dibeli (tanpa
mengalami perubahan bentuk).
• Pendapatan dari kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.
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Khusus selain usaha perdagangan: Jumlah Nilai Produksi / Omset
/ Pendapatan dan Pendapatan lain selama bulan Juni 2004
(B7JABK4)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-45368700
Populasi
Khusus selain usaha perdagangan besar dan eceran.

Nilai modal kerja yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004 (B8R1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-123000000
Deskripsi
Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan
pendapatan.
Modal kerja adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang
digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola.
Termasuk modal kerja milik perusahaan/usaha yang berada pada pihak lain.

Uang tunai (termasuk piutang usaha) yang dimiliki pada akhir
bulan Juni 2004 (B8R1A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-95000000
Deskripsi
Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan
pendapatan.
Modal kerja adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang
digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola.
Termasuk modal kerja milik perusahaan/usaha yang berada pada pihak lain.

Nilai persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha yang
dimiliki pada akhir bulan Juni 2004 (B8R1B)
File: susi2004
Gambaran
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Nilai persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha yang
dimiliki pada akhir bulan Juni 2004 (B8R1B)
File: susi2004
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30000000
Deskripsi
Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan
pendapatan.
Modal kerja adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang
digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola.
Termasuk modal kerja milik perusahaan/usaha yang berada pada pihak lain.

Nilai barang modal tetap yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004
(B8R2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-240000000
Deskripsi
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.

Nilai mesin dan perlengkapannya yang dimiliki pada akhir bulan
juni 2004 (B8R2A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-30000000
Deskripsi
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
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Nilai kendaraan yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2004 (B8R2B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-32000000
Deskripsi
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.

Nilai tanah dan bangunan untuk usaha yang dimiliki pada akhir
bulan Juni 2004 (B8R2C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-225000000
Deskripsi
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.

Nilai barang modal lainnya yang dimiliki pada akhir bulan Juni
2004 (B8R2D)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-15000000
Deskripsi
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Nilai barang modal lainnya yang dimiliki pada akhir bulan Juni
2004 (B8R2D)
File: susi2004
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.

Jumlah nilai modal kerja dan nilai barang modal tetap yang
dimiliki pada akhir bulan Juni 2004 (B8RJ)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-280000000
Deskripsi
Yang dimaksud barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung,
meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan
sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.
Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:
1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.
Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2004.

Sumber modal usaha (B9R1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan
pendapatan. Suatu barang modal dicatat sebagai milik perusahaan/usaha apabila: (i) barang tersebut betul-betul dimiliki
(termasuk yang berasal dari hibah), (ii) barang tersebut dalam proses kredit, dan (iii) semua barang modal milik
perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.
Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, baik yang berupa modal lancar maupun modal
tetap.
Modal usaha yang diperoleh dari menggadaikan mobil dikategorikan sebagai modal pinjaman, sedangkan mobil yang
digadaikan tersebut masih milik/harta perusahaan/usaha.
Pertanyaan lanjutan
Jika jawaban berkode 1, pertanyaan langsung ke rincian 4a.
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Asal sumber modal (B9R2A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-64
Deskripsi
Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain bank, koperasi dan modal ventura, seperti pegadaian,
sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), lembaga kredit (perorangan maupun usaha) dan sebagainya.
Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan
pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat / Bank Syariah.
Populasi
Jika sumber modal usaha sebagian atau seluruhnya dari pihak lain ( R1 berkode 2 atau 3).

Asal sumber modal yang utama (B9R2B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-64
Deskripsi
Modal utama adalah modal paling besar yang digunakan oleh perusahaan/usaha.
Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain bank, koperasi dan modal ventura, seperti pegadaian,
sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), lembaga kredit (perorangan maupun usaha) dan sebagainya.
Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan
pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat / Bank Syariah.
Populasi
Jika sumber modal usaha sebagian atau seluruhnya dari pihak lain ( R1 berkode 2 atau 3).

Alasan utama tidak meminjam dari bank (B9R3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-6
Populasi
Jika sumber modal utama bukan dari pinjaman bank (R2.a kode 1 tidak dilingkari).

Apakah usaha ini mengalami kesulitan selama setahun yang lalu
(Juli 2003 s/d Juni 2004) ? (B9R4A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
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Apakah usaha ini mengalami kesulitan selama setahun yang lalu
(Juli 2003 s/d Juni 2004) ? (B9R4A)
File: susi2004
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2003 s/d Juni 2004
Pertanyaan lanjutan
Jika kode 2 dilingkari langsung ke rincian 5a.

Kesulitan utama yang dialami (B9R4B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-8
Populasi
Jika responden mengalami kesulitan usaha (rincian 4.a berkode 1).

Jika kesulitan bahan baku, kesulitannya adalah : (B9R4C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-4
Populasi
Jika responden mengalami kesulitan bahan baku usaha (rincian 4.a berkode 1 dan rincian 4.b berkode 1).

Apakah usaha ini menjadi anggota koperasi ? (B9R5A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2

Apakah usaha ini pernah menerima pelayanan dari koperasi
selama setahun yang lalu (Juli 2003 s/d Juni 2004) ? (B9R5B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Apakah usaha ini pernah menerima pelayanan dari koperasi
selama setahun yang lalu (Juli 2003 s/d Juni 2004) ? (B9R5B)
File: susi2004
Yang dimaksud dalam rincian ini adalah selama periode Juli 2003 - Juni 2004 usaha telah berinteraksi dengan koperasi dan
menerima pelayanan dari koperasi misalnya penyediaan/pembelian bahan baku, pinjaman uang, penyuluhan, pemasaran
dan sebagainya.
Rincian ini mungkin terisi walaupun perusahaan/usaha yang dicacah bukan merupakan anggota koperasi.
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2004 s/d Juni 2005.
Pertanyaan lanjutan
Apabila jawaban rincian ini kode 2, langsung ke rincian 6.a.

Jenis pelayanan dari koperasi yang pernah diterima (B9R5C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-16
Populasi
Responden pernah menerima pelayanan dari koperasi (R.5.b = 1)

Apakah ada pekerja di perusahaan/usaha ini yang pernah
mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan ? (B9R6A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan lanjutan
Apabila kode 2 yang dilingkari pertanyaan langsung ke rincian 7a.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan tersebut diselenggarakan oleh :
(B9R6B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-16
Populasi
Ada pekerja yang pernah mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan.
Pertanyaan pendahuluan
Apabila rincian 6.a berkode 1.
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Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti (B9R6C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-8
Deskripsi
Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan,
pengelolaan usaha secara umum.
Bimbingan/pelatihan/penyuluhan ketrampilan/teknik produksi adalah jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan
kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.
Bimbingan/penyuluhan pemasaran adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan
pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan
penjualan dan promosi.
Bimbingan/pelatihan/penyuluhan lainnya adalah bimbingan/pelatihan/penyuluhan selain yang
disebutkan diatas.
Populasi
Ada pekerja yang pernah mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan.
Pertanyaan pendahuluan
Apabila rincian 6.a berkode 1.

Apakah usaha ini menjalin kemitraan dengan usaha lain ? (B9R7A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/D) yang saling menguntungkan,
memperkuat dan mendukung.
Pertanyaan lanjutan
Jika kode 2 yang dilingkari maka langsung ke rincian 8.a.

Jenis kemitraan yang dijalin berupa: (B9R7B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-16
Populasi
Responden menjalin kemitraan dengan usaha lain.
Pertanyaan pendahuluan
Apabila rincian 7.a berkode 1.
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Apakah usaha ini pernah memperoleh bantuan untuk
pengembangan usaha setahun yang lalu (Juli 2003 s/d Juni 2004)?
(B9R8A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Populasi
Rincian ini berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun
mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode Juli 2004 s/d Juni 2005.
Pertanyaan lanjutan
Apabila kode 2 yang dilingkari (tidak pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha), langsung ke rincian 9.

Melalui badan/lembaga apa bantuan itu diperoleh ? (B9R8B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-8
Populasi
Responden pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha.
Pertanyaan pendahuluan
apabila rincian 8.a berkode 1

Bantuan yang diterima dalam bentuk: (B9R8C)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-8
Populasi
Responden pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha.
Pertanyaan pendahuluan
apabila rincian 8.a berkode 1

Jika selama setahun yang lalu tidak pernah memperoleh bantuan
untuk pengembangan usaha, alasan utamanya adalah (B9R9)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-5
Populasi
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Jika selama setahun yang lalu tidak pernah memperoleh bantuan
untuk pengembangan usaha, alasan utamanya adalah (B9R9)
File: susi2004
Responden selama setahun yang lalu tidak pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha.
Pertanyaan pendahuluan
kode jawaban rincian 8.a adalah kode 2

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni
2004) di dalam negeri dalam satu kabupaten/kota (B9R10A1)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 100-100
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2003 s/d Juni 2004.

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni
2004) di dalam negeri dalam satu propinsi (B9R10A2)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2003 s/d Juni 2004.

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni
2004) di dalam negeri antar propinsi (B9R10A3)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2003 s/d Juni 2004.

Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni
2004) di luar negeri/ekspor (B9R10B)
File: susi2004
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Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2003- Juni
2004) di luar negeri/ekspor (B9R10B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Populasi
Berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode
Juli 2003 s/d Juni 2004.

Keadaan perusahaan/usaha ini setahun yang lalu (kondisi
sekarang dibanding dengan bulan Juli 2003) (B9R11A)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Instruksi pewawancara
Kode 4 hanya mungkin dilingkari apabila perusahaan/usaha ini beroperasi/berproduksi secara komersial setelah bulan Juli
2003 atau mulai bulan Agustus 2003.

Keadaan perusahaan/usaha ini enam bulan yang lalu (kondisi
sekarang dibanding dengan bulan Januari 2004) (B9R11B)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-4
Instruksi pewawancara
Kode 4 hanya mungkin dilingkari apabila perusahaan/usaha ini beroperasi/berproduksi secara komersial setelah bulan Juli
2003 atau mulai bulan Agustus 2003.

Bagaimana perkiraan keadaan prospek perusahaan/usaha ini
pada 6 bulan yang akan datang? (B9R12)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
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FLAG (FLAG)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1

INFLATE (INFLATE)
File: susi2004
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 8-220
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