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Gambaran
Identifikasi
NOMOR ID
00-PODES-1983-M1

Versi
DESKRIPSI VERSI
- versi 1.0 raw data baru

Gambaran
ABSTRAK
Seperti halnya dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 1980, telah dikumpulkan data-data tentang Potensi Desa. Maka
bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Pertanian 1983 (ST83), dikumpulkan pula data Potensi Desa 1983. Mengingat
perkembangan kebutuhan data Potensi Data 1983 dalam beberapa hal mengalami perubahan dan penambahan, terutama
pada materi yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 1983, agar hasilnya dapat dijadikan koreksi hasil Sensus Pertanian
1983. Di lain pihak data Potensi Desa yang dikumpulkan akan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan di tingkat
Desa/Kelurahan maupun untuk kepentingan nasional.
Tujuan:
1. Menyediakan data potensi/keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial,
ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan
2. menyediakan data untuk berbagai keperluan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perencanaan regional (spatial)
di setiap daerah
JENIS DATA
Sensus
UNIT ANALISIS
Desa/Kelurahan/Setara unit wilayah administrasi terkecil

Ruang Lingkup
CATATAN
Keterangan struktural daripada Potensi Desa yang akan dikumpulkan meliputi Status Desa/Kelurahan, Klasifikasi
Desa/Kelurahan, Letak dan Geografis Desa/Kelurahan, Keterangan umum Desa/Kelurahan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas
Kesehatan, Rekreasi, Kegiatan Sosial, Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Sumber Daya di bidang Pertanian, Usaha
Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan, Alat-alat Pertanian dan Prasarana Pemasaran, Pergudangan serta
Usaha Industri Rumah Tangga/Kerajinan, Usaha Pengangkutan dan Usaha lain di luar sektor Pertanian dan Industri, Fasilitas
Komunikasi dan Penerangan serta Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan.
TOPICS
Topik

Kosakata

Public Sector

World Bank

Education

World Bank

Health

World Bank

URI

KEYWORDS
Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa, Daerah, Luas Wilayah, Jarak, Pertanian, Penduduk, Bahan bakar,
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Penggalian, Penghijauan, Limbah, Petani, Tanaman, Pasar, Kios, Ternak, Sekolah, Pendidikan, Tempat Ibadah, Olah raga,
Kesenian, Organisasi, Dokter, Rumah Sakit, Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Keluarga, Air, Lalu lintas, Kendaraan bermotor,
Angkutan umum, Televisi, Telepon, Pasar, Toko, Koperasi, Bank, Kredit, Pembangunan, Bangunan

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

Penghasil dan Sponsor
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
Nama

Afiliasi

Sub Direktorat Statitik Ketahanan Wilayah

Badan Pusat Statistik

PENDANAAN
Nama

Singkatan

Role

APBN

Produksi Metadata
METADATA DIBUAT OLEH
Nama

Singkatan Afiliasi

Role

Ratih Ngestrini RNG

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi

Membuat metadata v1.0

Sukedi

Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi

Membuat metadata v1.0 (dataset)

SKD

TANGGAL PRODUKSI METADATA
2013-11-28
VERSI DOKUMEN DDI
- versi 1.0 (2013-11-30) metadata baru
IDENTITAS DOKUMEN DDI
DDI-00-PODES-1983-M1-BPS
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Sampling
Prosedur Sampling
Metode pencacahan Potensi Desa adalah metode Sensus/ pencacahan lengkap terhadap seluruh desa/kelurahan, yaitu
dengan mengunjungi desa/kelurahan atau memberikan penjelasan kepada Kepala Desa/Lurah atau Staf Desa/Kelurahan
yang dapat mewakili Kepala Desa/Lurah agar dapat mempersiapkan dan menyediakan data-data untuk dapat mengisi Daftar
Isian Potensi Desa dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
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Kuesioner
No content available
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Pengumpulan Data
Tanggal Pengumpulan Data
Mulai
1983

Akhir
1983

Cycle
Pelaksanaan lapangan

Jenis Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Pengumpul Data
Nama

Singkatan

Afiliasi

Staf BPS
Mitra
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Pengolahan Data
Pengolahan Lain
Metode Pengolahan:
- Batching
- Editing
- Coding
- Data Entri
- Validasi
- Tabulasi
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Penilaian Kualitas Data
No content available
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Deskripsi File
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Daftar Variabel
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podes83_rtype1
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
podes83_rtype1 (record type 1) berisi: 1. Blok I Pengenalan Tempat 2. Blok II Keterangan Pengisian 3.
Blok III Klasifikasi, letak dan geografis 4. BloK IV Keterangan Umum Desa 5. Blok V Fasilitas Pendidikan

Kasus

64439

Variabel

62

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V1

ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V2

ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V3

ID03

kecamatan

discrete

numeric

kecamatan

V4

ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V5

ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V6

RTYPE

Record type 1

discrete

numeric

Record type 1

V7

V0301

Klasifikasi desa/kelurahan

discrete

numeric

Klasifikasi desa/kelurahan

V8

V0302

Desa/Kelurahan termasuk daerah

discrete

character Desa/Kelurahan termasuk daerah

V9

V0303

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut

discrete

numeric

V10 V0401

Perubahan desa

discrete

character Apakah desa/kelurahan ini setelah bulan pebruari
1983 merupakan:

V11 V0402

Luas wilayah desa/kelurahan

discrete

character Luas wilayah desa/kelurahan :

V12 V0403

Banyak rumah tangga

discrete

character Banyak rumah tangga

V13 V0404

Banyak penduduk

discrete

character Banyak penduduk

V14 V0405

Jarak ke kantor kecamatan

discrete

character Jarak dari kantor kepala desa/kelurahan ke kantor
kecamatan

V15 V0406

Makanan utama Penduduk desa/kelurahan:

discrete

numeric

Makanan utama Penduduk desa/kelurahan:

V16 V0407

Kantor pemerintahan desa/kelurahan (balai
desa/kelurahan)

discrete

numeric

Kantor pemerintahan desa/kelurahan (balai
desa/kelurahan):

V17 V0408

Ada sekretaris/carik

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada:
Sekretaris/Carik

V18 V0409

Kaur pemerintahan

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan
Pemerinahan

V19 V0410

Kaur pembangunan

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan
pembangunan

V20 V0411

Kaur kesra

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan
Kesra

V21 V0412

Kaur keuangan

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan
keuangan

V22 V0413

Kaur umum

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan
Umum

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut

11

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V23 V0414

Bencana alam kekeringan

discrete

numeric

Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu : a. Kekeringan

V24 V0415

Jumlah bencana kekeringan selama 3 tahun
yang lalu

discrete

numeric

Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V25 V0416

Bencana alam banjir

discrete

numeric

Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V26 V0417

Jumlah bencana banjir selama 3 tahun yang
lalu

discrete

numeric

Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V27 V0418

Bencana alam gempa bumi

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V28 V0419

Jumlah bencana gempa bumi selama 3 tahun
yang lalu

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V29 V0420

Bencana alam gunung meletus

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V30 V0421

Jumlah bencana gunung meletus selama 3
tahun yang lalu

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V31 V0422

Bencana alam lainnya

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V32 V0423

Jumlah bencana lainnya selama 3 tahun
yang lalu

discrete

character Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang
lalu :

V33 V0501

Banyaknya gedung sekolah TK milik sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah TK milik sendiri

V34 V0502

Banyaknya gedung sekolah TK milik bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah TK milik bersama

V35 V0503

Banyaknya gedung sekolah TK milik lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah TK milik lainnya

V36 V0504

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
sendiri

V37 V0505

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
bersama

V38 V0506

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik
lainnya

V39 V0507

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
sendiri

V40 V0508

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
bersama

V41 V0509

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik
lainnya

V42 V0510

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
sendiri

V43 V0511

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
bersama

V44 V0512

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik
lainnya

V45 V0513

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
sendiri

V46 V0514

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
bersama

V47 V0515

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik
lainnya

V48 V0516

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum
milik sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik
sendiri

V49 V0517

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum
milik bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik
bersama
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ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V50 V0518

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum
milik lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik
lainnya

V51 V0519

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan
milik sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik
sendiri

V52 V0520

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan
milik bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik
bersama

V53 V0521

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan
milik lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik
lainnya

V54 V0522

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum
milik sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik
sendiri

V55 V0523

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum
milik bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik
bersama

V56 V0524

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum
milik lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik
lainnya

V57 V0525

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan
milik sendiri

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik
sendiri

V58 V0526

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan
milik bersama

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik
bersama

V59 V0527

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan
milik lainnya

discrete

character Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik
lainnya

V60 V0528

Jumlah gedung sekolah milik sendiri

discrete

character Jumlah gedung sekolah milik sendiri

V61 V0529

Jumlah gedung sekolah milik bersama

discrete

character Jumlah gedung sekolah milik bersama

V62 V0530

Jumlah gedung sekolah milik lainnya

discrete

character Jumlah gedung sekolah milik lainnya

13

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

podes83_rtype2
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
podes83_rtype2 (record type 2) berisi: 1. Blok V Banyaknya sekolah, Kelas, Murid dan Guru

Kasus

64439

Variabel

42

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V63

ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V64

ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V65

ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V66

ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V67

ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V68

RTYPE

Record Type 2

discrete

numeric

Record Type 2

V69

V0531

Banyaknya sekolah TK

discrete

numeric

Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah
sekolah TK

V70

V0532

Banyaknya kelas TK

discrete

character Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah kelas
TK

V71

V0533

Banyaknya murid TK

discrete

character Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah murid
TK

V72

V0534

Banyaknya guru TK

discrete

character Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah guru
TK

V73

V0535

Banyaknya sekolah SD Negeri

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SD Negeri

V74

V0536

Banyaknya kelas SD Negeri

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SD Negeri

V75

V0537

Banyaknya murid SD Negeri

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
SD Negeri

V76

V0538

Banyaknya guru SD Negeri

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SD Negeri

V77

V0539

Banyaknya sekolah SD Inpres

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SD Inpres

V78

V0540

Banyaknya kelas SD Inpres

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SD Inpres

V79

V0541

Banyaknya murud SD Inpres

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murud
SD Inpres

V80

V0542

Banyaknya guru SD Inpres

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SD Inpres

V81

V0543

Banyaknya sekolah Ibtidaiyah

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah Ibtidaiyah

V82

V0544

Banyaknya kelas Ibtidaiyah

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
Ibtidaiyah
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ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V83

V0545

Banyaknya murid Ibtidaiyah

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
Ibtidaiyah

V84

V0546

Banyaknya guru Ibtidaiyah

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
Ibtidaiyah

V85

V0547

Banyaknya sekolah SD Swasta

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SD Swasta

V86

V0548

Banyaknya kelas SD Swasta

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SD Swasta

V87

V0549

Banyaknya murid SD Swasta

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
SD Swasta

V88

V0550

Banyaknya guru SD Swasta

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SD Swasta

V89

V0551

Banyaknya sekolah SMTP Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SMTP Umum

V90

V0552

Banyaknya kelas SMTP Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SMTP Umum

V91

V0553

Banyaknya murid SMTP Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
SMTP Umum

V92

V0554

Banyaknya guru SMTP Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SMTP Umum

V93

V0555

Banyaknya sekolah SMTP Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SMTP Kejuruan

V94

V0556

Banyaknya kelas SMTP Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SMTP Kejuruan

V95

V0557

Banyaknya murid SMTP Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
SMTP Kejuruan

V96

V0558

Banyaknya guru SMTP Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SMTP Kejuruan

V97

V0559

Banyaknya sekolah SMTA Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
sekolah SMTA Umum

V98

V0560

Banyaknya kelas SMTA Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas
SMTA Umum

V99

V0561

Banyaknya murid SMTA Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid
SMTA Umum

V100 V0562

Banyaknya guru SMTA Umum

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru
SMTA Umum

V101 V0563

Banyaknya sekolah SMTA Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah
Sekolah SMTA Kejuruan

V102 V0564

Banyaknya kelas SMTA Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Kelas
SMTA Kejuruan

V103 V0565

Banyaknya murid SMTA Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Murid
SMTA Kejuruan

V104 V0566

Banyaknya guru SMTA Kejuruan

discrete

character Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Guru
SMTA Kejuruan
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podes83_rtype3
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype3 (record type 3) berisi: 1. Sebagian Blok V lanjutan 2. Blok VI Kesehatan 3. Blok VII
Rekreasi 4. Blok VIII Tempat Ibadah 5. Blok IX Kegiatan sosial 6. Blok X Tanah Milik Desa/kelurahan

Kasus

64439

Variabel

78

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V105 ID01

Propinsi

contin

numeric

V106 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

V107 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

V108 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character

V109 ID05

Daerah

discrete

numeric

V110 RTYPE

record Type 3

discrete

numeric

V111 V0567

Akademi/Universitas

discrete

numeric

V112 V0568

Ada pesantren

discrete

character Fasilitas pendidikan lainnya: a. Pondok Pesantren

V113 V0569

Ada sekolah luar biasa

discrete

numeric

V114 V0570

Ada seminari

discrete

character Fasilitas pendidikan lainnya: c. Seminari
(Biarawan/biarawati):

V115 V0601

Jumlah Poliklinik

discrete

numeric

V116 V0602

Jumlah Puskesmas/Puskesmas
Pembantu

discrete

character Banyaknya: b. Puskesmas/Puskesmas pembantu

V117 V0603

Jumlah RS Bersalin/BKIA

discrete

character Banyaknya: c. RS. bersalin

V118 V0604

Jumlah Tempat praktek Dokter

discrete

character Banyaknya: d. Tempat Praktek Dokter

V119 V0605

Jumlah Pos Keluarga Berencana

discrete

character Banyaknya: e. Pos keluarga Berencana

V120 V0606

Dokter yang tinggal di desa ini

discrete

numeric

Banyaknya dokter yang tinggal di desa ini:

V121 V0607

Mentri Kesehatan/Perawat

contin

numeric

Banyak Mentri Kesehatan/Perawat dan sejenisnya yang
tinggal di desa ini:

V122 V0608

Sumber air minum

contin

numeric

Air untuk keperluan minum/masak penduduk,
umumnya dari:

V123 V0609

Air untuk keperluan mandi/mencuci
penduduk, umumnyadari:

discrete

character Air untuk keperluan mandi/mencuci penduduk,
umumnyadari:

V124 V0610

Cara Pembuangan sampah

discrete

character Cara pembuangan sampah oleh sebagian besar
penduduk dilakukan dengan

V125 V0611

Penggunaan
kakus/jambanKakus/jamban umum

discrete

character Pada umumnya penduduk desa/kelurahan ini
menggunakan kakus/jamban:

V126 V0612

Apakah ada kakus/jamban Umum

discrete

character Apakah ada kakus/jamban Umum:

Apakah ada Akademi/Universitas yang terletak di
wilayah desa/kelurahan?

Fasilitas pendidikan lainnya: b. Sekolah luar biasa

Banyaknya: a. Poliklinik
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ID
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Tipe

Format

Pertanyaan

V127 V0613

Jumlah kakus/jamban umum Inpres

discrete

character Bila ada, berapa banyaknya: Kakus/jamban umum
inpres

V128 V0614

Jumlah kakus/jamban umum lainnya

discrete

character Bila ada, berapa banyaknya: Kakus/jamban umum
lainnya

V129 V0615

Jamban keluarga Inpres

discrete

numeric

Apakah ada jamban keluarga inpres?:

V130 V0616

Jumlah jamban keluarga Inpres

discrete

numeric

Bila ada, banyaknya:

V131 V0701

Gedung Bioskop

contin

numeric

Apakah ada: Gedung Bioskop

V132 V0702

Tempat pertunjukan kesenian yang
tetap

discrete

character Apakah ada: Tempat pertunjukan kesenian yang tetap

V133 V0703

Lapangan sepak bola yang tetap

discrete

character Apakah ada: Lapangan sepak bola yang tetap

V134 V0704

Tempat olah raga lainnya yang tetap

discrete

character Apakah ada: Tempat olah raga lainnya yang tetap

V135 V0705

Taman hiburan

discrete

character Apakah ada: Taman hiburan

V136 V0801

Jumlah Mesjid

discrete

character Banyak : Masjid

V137 V0802

Jumlah Surau/Langgar

discrete

character Banyak : Surau/Langgar

V138 V0803

Jumlah Gereja

discrete

character Banyak : Gereja

V139 V0804

Jumlah Pura

discrete

numeric

Banyak : Pura

V140 V0805

Jumlah Vihara

discrete

numeric

Banyak : Vihara

V141 V0901

Apakah ada kegiatan Gugus depan
pramuka

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Gugus
depan Pramuka

V142 V0902

Sepak bola

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Sepak bola

V143 V0903

Bola volley

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Bola volley

V144 V0904

Bulu tangkis

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Bulu tangkis

V145 V0905

Tenis meja

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Tenis meja

V146 V0906

Bola basket

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Bola basket

V147 V0907

Tenis lapangan

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Tenis lapangan

V148 V0908

Renang

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Renang

V149 V0909

Catur

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Catur

V150 V0910

Pencak silat

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Pencak silat

V151 V0911

Bela diri lainnya

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Bela diri lainnya
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ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V152 V0912

Lainnya (sebutkan)

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah
raga Lainnya (sebutkan)

V153 V0913

Sandiwara

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Kesenian:
Sandiwara

V154 V0914

Wayang Orang/Ketoprak

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Kesenian:
Wayang Orang/Ketoprak

V155 V0915

Tari-tarian

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Kesenian:
Tari-tarian

V156 V0916

Musik dan seni suara

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Kesenian:
Musik dan seni suara (termasuk karawitan)

V157 V0917

Lainnya

discrete

numeric

Lainnya

V158 V0918

LKMD

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : LKMD

V159 V0919

Karang Taruna

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Karang
Taruna

V160 V0920

Pembinaan kesejahteraan Keluarga
(PKK)

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)

V161 V0921

Taman Gizi

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Taman
Gizi

V162 V0922

Panti asuhan anak terlantar

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Panti
asuhan anak terlantar

V163 V0923

Panti asuhan yatim piatu

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Panti
asuhan yatim piatu

V164 V0924

Panti Wredha

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Panti
Wredha

V165 V0925

Panti Cacat

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Panti
Cacat

V166 V0926

Perhimpunan Pemakai Air(P3A)

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Perhimpunan Pemakai Air (P3A)

V167 V0927

Intensifikasi Khusus (Insus)

discrete

numeric

V168 V0928

Kelompok tani pendengar siaran
pedesaan

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok tani pendengar siaran pedesaan

V169 V0929

Bila ada, Banyak kelompok

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Bila ada,
Banyak kelompok

V170 V0930

Kelompok Tani Wanita

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok Tani Wanita

V171 V0931

Bila ada,Jumlahnya

discrete

numeric

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Bila ada,
Banyak kelompok

Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Intensifikasi Khusus (Insus)
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V172 V0932

Kelompok Tani Pemuda

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompoak Tani Pemuda

V173 V0933

Bila ada, Jumlahnya

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Bila ada,
Banyak Kelompok

V174 V0934

Kontak Tani

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok Tani

V175 V0935

Regu pemberantas hama

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Regu
pemberantas hama

V176 V0936

Bila ada, Jumlahnya

discrete

character Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai
berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Bila ada,
Banyak Regu

V177 V1001

Luas tanah sawah milik desa

discrete

character Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan
seluruhnya : Tanah sawah

V178 V1002

Luas tanah kering milik desa

discrete

character Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan
seluruhnya : Tanah kering

V179 V1003

Luas tanah sawah & kering milik desa

discrete

character Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan
seluruhnya : Tanah sawah + Tanah kering

V180 V1004

Luas tanah sawah bengkok milik desa

discrete

character Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai
tanah bengkok/pelungguh: Tanah sawah

V181 V1005

Luas tanah kering bengkok milik desa

discrete

character Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai
tanah bengkok/pelungguh: Tanah kering

V182 V1006

Luas tnh sawah & kering bengkok
milik desa

discrete

character Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai
tanah bengkok/pelungguh: Tanah sawah + Tanah
kering
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podes83_rtype4
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype4 (record type 4) berisi: 1. Blok XI Penggunaan Tanah

Kasus

64439

Variabel

22

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V183 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V184 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V185 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V186 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V187 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V188 RTYPE

Recor Type 4

discrete

numeric

Recor Type 4

V189 V1101

Luas tanah sawah yang digunakan

discrete

character Luas seluruh (0,0 Ha) : Tanah sawah

V190 V1102

Luas tanah kering yang digunakan

discrete

character Luas seluruh (0,0 Ha) : Tanah kering

V191 V1103

Luas tanah sawah & kering yang
digunakan

discrete

character Luas seluruh (0,0 Ha) : Luas Desa (a+b)

V192 V1104

Luas tanah sawah pengairan teknis
panen 2 kali atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : a. Berpengairan teknis dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun

V193 V1105

Luas tanah sawah pengairan teknis
panen 1 kali setahun

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : a. Berpengairan teknis dapat dipanen padi
satu kali dalam satu tahun

V194 V1106

Luas tanah sawah pengairan 1/2
teknis panen 2 kali atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : b. Berpengairan 1/2 teknis dapat dipanen
padi dua kali atau lebih dalam satu tahun

V195 V1107

Luas tanah sawah pengairan 1/2
teknis panen 1 kali setahun

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : b. Berpengairan 1/2 teknis dapat dipanen
padi satu kali dalam satu tahun

V196 V1108

Luas tanah sawah pengairan
sederhana panen 2atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : c. Berpengairan sederhana (PU) dapat
dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun

V197 V1109

Luas tanah sawah pengairan
sederhana panen 1 kali

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : c. Berpengairan sederhana (PU) dapat
dipanen padi satu kali dalam satu tahun

V198 V1110

Luas tanah sawah pengairan non PU
panen 2 kali atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : d. Berpengairan non P.U. dapat dipanen padi
dua kali atau lebih dalam satu tahun

V199 V1111

Luas tanah sawah pengairan non pu
panen 1 kali

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : d. Berpengairan non P.U. dapat dipanen padi
satu kali dalam satu tahun
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V200 V1112

Luas tanah sawah pasang surut
panen 2 atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : e. Pasang surut, polder, lebak, rembesan dan
rawa yang ditanami padi dapat dipanen padi dua kali
atau lebih dalam satu tahun

V201 V1113

Luas tanah sawah pasang surut
panen 1 kali setahun

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : e. Pasang surut, polder, lebak, rembesan dan
rawa yang ditanami padi dapat dipanen padi satu kali
dalam satu tahun

V202 V1114

Luas tanah sawah tadah hujan

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : f. Tadah hujan

V203 V1115

Luas total tanah sawah panen 2 kali
atau lebih

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : g. Jumlah dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun

V204 V1116

Luas total tanah sawah panen 1 kali
setahun

discrete

character Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : g. Jumlah dapat dipanen padi satu kali dalam
satu tahun

21

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

podes83_rtype5
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype5 berisi: 1. Sebagian Blok XI Penggunaan Tanah 2. Blok XII Sumber Daya di bidang
pertanian 3. Blok XIII Pertanian Tanaman Pangan

Kasus

64439

Variabel
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Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
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Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V205 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V206 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V207 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V208 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V209 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V210 RTYPE

record Type 5

discrete

numeric

record Type 5

V211 V1117

Luas ladang/huma/tegal/kebonan

discrete

character Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : a. Ladang/huma/tegal/kebonan

V212 V1118

Luas kolam/empang/tambak

discrete

character Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : b. Kolam/empang/tambak

V213 V1119

Luas tanah penggembalaan ternak

discrete

character Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : c. Penggembalaan ternak/padang rumput

V214 V1120

Luas tanah kering lainnya

discrete

character Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : d. Tanah kering lainnya (termasuk hutan
yang diusahakan)

V215 V1121

Luas total tanah kering

discrete

character Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian
(0,0 Ha) : e. Jumlah tanah kering

V216 V1122

Luas tanah bangunan dan halaman

discrete

character Luas tanah untuk bangunan dan halaman
sekitarnya (0,0 Ha)

V217 V1201

Jumlah kincir pengairan

discrete

character Banyak kincir untuk pengairan

V218 V1202

Jumlah pompa air untuk pengairan

discrete

character Banyak pompa air untuk pengairan

V219 V1203

Ada waduk/dam/bendungan

discrete

character Waduk/Dam/Bendungan

V220 V1204

Jumlah demplot

discrete

character Demplot (Demonstration Plot)

V221 V1205

Ada kebun/balai benih

discrete

character kebun/Balai benih

V222 V1206

Jumlah penangkar benih/bibit padi

discrete

character Penangkar benih/bbit : Padi

V223 V1207

Jumlah penangkar benih/bibit palawija

discrete

character Penangkar benih/bbit : Palawija

V224 V1208

Jumlah penangkar benih/bibit hortikultura

discrete

numeric

V225 V1209

Jumlah penangkar benih/bibit tanaman
pkebunan

discrete

character Penangkar benih/bbit : Tanaman perkebunan

V226 V1210

Jumlah penangkar benih/bibit hijauan
makanan ternak

discrete

character Penangkar benih/bbit : hijauan makanan ternak

Penangkar benih/bbit : Hortikultura
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V227 V1211

Jumlah penangkar benih/bibit tanaman
lain

discrete

character Penangkar benih/bbit : Tanaman lainnya

V228 V1212

Jumlah penangkar benih/bibut ikan

discrete

character Penangkar benih/bbit : Ikan

V229 V1301

Jumlah rumahtangga petani tanaman
pangan

discrete

character Banyaknya rumah tangga pertanian tanaman
pangan:

V230 V1302

Luas panen padi sawah

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : a.
Padi sawah

V231 V1303

Luas panen padi ladang

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : b.
Padi ladang

V232 V1304

Luas panen jagung

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : c.
Jagung

V233 V1305

Luas panen ubi kayu

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : d.
Ubi kayu

V234 V1306

Luas panen ubi jalar

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : e.
Ubi jalar

V235 V1307

Luas panen kacang tanah

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : f.
Kacang tanah

V236 V1308

Luas panen kedelai

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : g.
kedelai

V237 V1309

Luas panen kacang hijau

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : h.
Kacang hijau

V238 V1310

Luas panen sorgum

discrete

character Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : i.
Sorgum/Cantel
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Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype6 berisi: 1. Sebagian Blok XIII Pertanian Tanaman Pangan 2. Blok XIV Perkebunan
Rakyat

Kasus

64439

Variabel

39

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V239 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V240 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V241 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V242 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character

Desa/Kelurahan

V243 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V244 RTYPE

Record Type 6

discrete

numeric

Record Type 6

V245 V1311

Jenis sayur 1

discrete

numeric

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: a. Jenis sayur
1

V246 V1312

Luas panen sayur 1

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: a. Luas panen
sayur 1

V247 V1313

Jenis sayur 2

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: b. Jenis sayur
2

V248 V1314

Luas panen sayur 2

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: b. Luas panen
sayur 2

V249 V1315

Jenis sayur 3

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: c. Jenis sayur
3

V250 V1316

Luas panen sayur 3

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: c. Luas panen
sayur 3

V251 V1317

Jenis sayur 4

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: d. Jenis sayur
4

V252 V1318

Luas panen sayur 4

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: d. Luas panen
sayur 4

V253 V1319

Jenis sayur 5

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: e. Jenis sayur
5

V254 V1320

Luas panen sayur 5

discrete

character

Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: e. Luas panen
sayur 5

V255 V1321

Jenis pohon buah 1

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: a.
Jenis pohon buah 1

V256 V1322

Jumlah pohon buah 1

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : a.
Jumlah pohon buah 1

V257 V1323

Jenis pohon buah 2

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: b.
Jenis pohon buah 2

V258 V1324

Jumlah pohon buah 2

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : b.
Jumlah pohon buah 2
24

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V259 V1325

Jenis pohon buah 3

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: c.
Jenis pohon buah 3

V260 V1326

Jumlah pohon buah 3

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : c.
Jumlah pohon buah 3

V261 V1327

Jenis pohon buah 4

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: d.
Jenis pohon buah 4

V262 V1328

Jumlah pohon buah 4

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : d.
Jumlah pohon buah 4

V263 V1329

Jenis pohon buah 5

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: e.
Jenis pohon buah 5

V264 V1330

Jumlah pohon buah 5

discrete

character

Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : e.
Jumlah pohon buah 5

V265 V1401

Jumlah rumahtangga
perkebunan rakyat

discrete

character

Banyak rumahtangga perkebunan rakyat

V266 V1402

Jenis tanaman 1

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a. Jenis
tanaman 1

V267 V1403

Luas tanamnya

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a. Luas
tanaman 1

V268 V1404

Jumlah pohon 1

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a.
Jumlah pohon 1

V269 V1405

Jenis tanaman 2

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b. Jenis
tanaman 2

V270 V1406

Luas tanamnya

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b. Luas
tanaman 2

V271 V1407

Jumlah pohon 2

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b.
Jumlah pohon 2

V272 V1408

Jenis tanaman 3

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Jenis
tanaman 3

V273 V1409

Luas tanamnya

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Luas
tanaman 3

V274 V1410

Jumlah pohon 3

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Jumlah
pohon 3

V275 V1411

Jenis tanaman 4

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d. Jenis
tanaman 4

V276 V1412

Luas tanamnya

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d. Luas
tanaman 4

V277 V1413

Jumlah pohon 4

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d.
Jumlah pohon 4
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podes83_rtype7
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype7 berisi: 1. Blok XV Peternakan dan Perikanan 2. Sebagian Blok XVI Alat-alat
Pertanian

Kasus

64439

Variabel

32

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V446 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V447 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V448 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V449 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character

Desa/Kelurahan

V450 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V451 RTYPE

Record Type 7

discrete

numeric

Record Type 7

V452 V1414

Jenis tanaman 5

discrete

numeric

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat :
e.Jenis tanaman 5

V453 V1415

Luas tanaman 5

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat :
e.Luas tanaman 5

V454 V1416

Jumlah pohon 5

discrete

character

Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman
perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat :
e.Jumlah pohon 5

V455 V1501

Jumlah rumahtangga pemelihara
ternak

discrete

character

Rumahtangga pemelihara ternak : (Unggas, ternak
potong, perah, dsb)

V456 V1502

Jumlah sapi

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Sapi

V457 V1503

Jumlah sapi perah

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Sapi Perah

V458 V1504

Jumlah kerbau

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Kerbau

V459 V1505

Jumlah kuda

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Kuda

V460 V1506

Jumlah kambing

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Kambing

V461 V1507

Jumlah domba

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Domba

V462 V1508

Jumlah babi

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Babi

V463 V1509

Jumlah ayam kampung

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Ayam kampung

V464 V1510

Jumlah ayam petelur

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Ayam Petelor

V465 V1511

Jumlah ayam potong

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Ayam potong

V466 V1512

Jumlah itik

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Itik/bebek

V467 V1513

Jumlah unggas lainnya

discrete

character

Banyak ternak menurut jenis : Unggas lainnya

V468 V1514

Jumlah rumahtangga petani ikan air
tawar

discrete

character

Banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani
ikan air tawar
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V469 V1515

Luas kolam air tawar dan keramba

discrete

character

Luas kolam air tawar dan keramba

V470 V1516

Jumlah rumahtangga petani ikan
tambak air payau

discrete

character

Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai petani
ikan tambak air payau

V471 V1517

Luas tambak air payau

discrete

character

Luas tambak air payau

V472 V1518

Jumlah rumahtangga nelayan
pengusaha perairan umum

discrete

character

Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : a. Perairan Umum

V473 V1519

Jumlah rumahtangga nelayan
pengusaha perairan laut

discrete

character

Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai nelayan
pengusaha : b. Laut

V474 V1601

Jumlah traktor roda 2

discrete

character

Banyak traktor pengolah tanah : a. Traktor roda dua

V475 V1602

Jumlah traktor roda 4

discrete

character

Banyak traktor pengolah tanah : b. Traktor roda empat

V476 V1603

Banyak alat pembasmi hama: Spreyer

discrete

character

Banyak alat pemberantas hama : a. Sprayer

V477 V1604

Banyak alat pembasmi hama : Duster

discrete

character

Banyak alat pemberantas hama : b. Duster
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podes83_rtype8
Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83-rtype8 berisi: 1. Blok XVI Alat-alat pertanian 2. Blok XVII Prasarana Pemasaran,
pergudangan, Pengeringan, Perkreditan 3. Blok XVIII Pengangkutan

Kasus

64439

Variabel

61

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V310 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V311 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V312 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V313 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V314 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V315 RTYPE

Record Type 8

discrete

numeric

Record Type 8

V316 V1606

Banyaknya emposan tikus

discrete

character Banyaknya alat pemberantas hama: c. Emposan tikus

V317 V1607

Jumlah mesin perontok padi

discrete

numeric

V318 V1608

Jumlah mesin pengering padi

discrete

character Banyaknya mesin Pengolah padi: b. Pengering padi

V319 V1609

Jumlah mesin pembersih gabah

discrete

character Banyaknya mesin Pengolah padi: c. Pembersih gabah

V320 V1610

Jumlah mesin penyosoh beras

discrete

character Banyaknya mesin Pengolah padi: d. Penyosoh beras

V321 V1611

Jumlah mesin penggiling kecil

discrete

character Banyaknya mesin Pengolah padi: e. Penggiling
kecil/RMU/Huller

V322 V1612

Jumlah mesin penggiling besar

discrete

character Banyaknya mesin Pengolah padi: f. penggiling
besar/Pabrik

V323 V1613

Jumlah mesin pemipil jagung

discrete

character Banyaknya mesin pengolah jagung: a. Pemipil jagung

V324 V1614

Jumlah mesin pemberas jagung

discrete

character Banyaknya mesin pengolah jagung: b. Pemberas
jagung

V325 V1615

Jumlah mesin pembuat tepung jagung

discrete

character Banyaknya mesin pengolah jagung: c. Pembuat
tepung jagung

V326 V1616

Jumlah mesin penggilingan tapioka

discrete

character Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: a. Penggilingan
tapioka

V327 V1617

Jumlah mesin pembuat chip

discrete

character Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: b. Pembuat
chip

V328 V1618

Jumlah mesin pembuat pellet

discrete

character Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: c. pembuat
pellet

V329 V1619

Jumlah rumah asap pengolah karet

discrete

character banyaknya mesin pengolah karet: a. Rumah atap

V330 V1620

Jumlah mesin penggilingan karet

discrete

character banyaknya mesin pengolah karet: b. Penggilingan
karet

V331 V1621

Jumlah mesin remilling

discrete

character banyaknya mesin pengolah karet: c. Remilling

Banyaknya mesin Pengolah padi: a. Perontol padi
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V332 V1622

Jumlah mesin crumb rubber

discrete

character banyaknya mesin pengolah karet: d. Crumb rubber
(karet ramah)

V333 V1623

Jumlah mesin penggilingan tebu

discrete

character Banyaknya mesin pengolah tebu: a. Penggilingan
dengan mesin

V334 V1624

Jumlah penggilingan tebu tanpa mesin

discrete

character Banyaknya mesin pengolah tebu: b. Penggilingan
tanpa mesin

V335 V1625

Jumlah kapal motor

discrete

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

V336 V1626

Jumlah motor tempel

discrete

character Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan: b. Motor
tempel

V337 V1701

Jumlah perahu tak bermotor

discrete

character Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan: c. Perahu
tak bermotor

V338 V1702

Jumlah pasar dengan bangunan
permanen/semi permanen

discrete

character Jumlah pasar dengan bangunan permanen/semi
permanen

V339 V1703

Jumlah pasar dengan bangunan tak
permanen

discrete

character Jumlah pasar dengan bangunan tak permanen

V340 V1704

Jumlah pasar hewan

discrete

character Jumlah pasar hewan

V341 V1705

Jumlah tempat pelelangan ikan

discrete

character Jumlah tempat pelelangan ikan

V342 V1706

Jumlah pangkalan pendaratan ikan

discrete

character Jumlah pangkalan pendaratan ikan

V343 V1707

Jumlah pasar ikan

discrete

character Jumlah pasar ikan

V344 V1708

Jumlah kios KUD produksi tanaman

discrete

character Jumlah kios KUD produksi tanaman

V345 V1709

Jumlah kios non-KUD produksi tanaman

discrete

character Jumlah kios non-KUD produksi tanaman

V346 V1710

Kios sarana produksi peternakan milik
KUD

discrete

numeric

V347 V1711

Kios sarana produksi peternakan milik
Non KUD

discrete

character Kios sarana produksi peternakan milik Non KUD

V348 V1712

Kios sarana produksi ikan. Milik KUD

discrete

character Kios sarana produksi ikan. Milik KUD

V349 V1713

Kios sarana produksi ikan. Milik Non
KUD

discrete

character Kios sarana produksi ikan. Milik Non KUD

V350 V1714

Jumlah gudang KUD

discrete

character Jumlah gudang Koperasi Unit Desa (KUD)

V351 V1715

Jumlah latai jemuran semen

discrete

character Jumlah latai jemuran/lamporan semen

V352 V1716

Jumlah gudang umum lainnya

discrete

character Jumlah gudang umum lainnya

V353 V1717

Jumlah bank

discrete

character Banyaknya : a.Bank

V354 V1718

Jumlah KUD

discrete

character Banyaknya : b. Koperasi Unit Desa

V355 V1719

Jumlah koperasi non-KUD

discrete

character Banyaknya : c. Koperasi Non KUD

V356 V1801

Lalu lintas di desa/kelurahan ini

discrete

character Sebagian besar lalu lintas di desa/kelurahan ini
melalui:

V357 V1802

Kalau memalui darat, sebagian besar
jalan utamanya adalah

discrete

character Kalau memalui darat, sebagian besar jalan utama di
desa/kelurahan ini adalah:

V358 V1803

Jalan tersebut dapat dilalui kendaraan
roda 4

discrete

character Apakah jalan utama tersebut dapat dilalui kendaraan
roda 4 sepanjang tahun?

V359 V1804

Sepeda (ojek sepeda)

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Sepeda (ojek sepeda)

V360 V1805

Becak

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Becak

V361 V1806

Gerobak/Pedati/Cikar

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Gerobak/pedati/Cikar

Kios sarana produksi peternakan milik KUD
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V362 V1807

Delman/Dokar/Bendi

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Delman/Dokar/bendi

V363 V1808

Sepeda motor

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Sepeda motor (ojek)

V364 V1809

Kendaraan roda 3 atau lebih

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Kendaraan roda 3 atau
lebih

V365 V1810

Perahu tak bermotor

discrete

numeric

V366 V1811

Motor tempel

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Motor tempel

V367 V1812

Kapal motor

discrete

character Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Kapal motor

V368 V1901

Jumlah televisi

discrete

numeric

Banyaknya: Pesawat televisi

V369 V1902

Jumlah radio

discrete

numeric

Banyaknya: b. Pesawat radio

V370 V1903

Jumlah telepon

discrete

character Banyaknya: c. Pesawat telepon

Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di
desa/kelurahan tersebut: Perahu tak bermotor
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Isi

Data ini mencakup sebagian pertanyaan dalam kuesioner SENSUS PERTANIAN 1983 POTENSI DESA.
Data podes83_rtype9 berisi: 1. Blok XIX Komunikasi 2. Blok XX Listrik 3. Blok XXI Rumah tangga diluar
sektor pertanian dan Industri 4. Blok XXII 5. Blok XXIII Perusahaan diluar sektor pertanian dan Industri 6.
Blok XXIV Perusahaan Peternakan dan Perikanan 7. Blok XXV Perusahaan / Usaha Industri / Kerajinan
Rumah Tangga

Kasus

64439

Variabel

75

Struktur

Tipe:
Kunci: ()

Versi
Penghasil
Missing Data

Variabel
ID

Nama Label

Tipe

Format

Pertanyaan

V371 ID01

Propinsi

contin

numeric

Propinsi

V372 ID02

Kabupaten/Kotamadya

discrete

numeric

Kabupaten/Kotamadya

V373 ID03

Kecamatan

discrete

numeric

Kecamatan

V374 ID04

Desa/Kelurahan

discrete

character Desa/Kelurahan

V375 ID05

Daerah

discrete

numeric

Daerah

V376 RTYPE

Record Type 9

discrete

numeric

Record Type 9

V377 V1904

Apakah ada kantor pos

discrete

numeric

Apakah di desa/kelurahan ini ada Kantor Pos/Kantor Pos
Pembantu?

V378 V1905

Ada pelanggan surat kabar/majalah?

discrete

character Apakah ada yang berlanggan surat kabar/majalah?

V379 V1906

Ada program koran masuk desa?

discrete

numeric

V380 V1907

Ada perpustakaan/taman bacaan?

discrete

character Apakah di desa/keluahan ini ada Perpustakaan / taman
bacaan umum ?

V381 V1908

Ada perpustakaan lainnya?

discrete

numeric

V382 V2001

Ada listrik PLN?

discrete

character Apakah di desa/keluahan ini ada listrik yang diusahakan
baik oleh PLN maupun pihak lain?

V383 V2002

Sumber utama listrik (PLN/non
PLN)?
% rumah tangga pemakai listrik PLN?

discrete

numeric

Bila ada, terutama berasal dari :

discrete

numeric

Presentasi banyaknya rumah tangga yang memakai
listrik terhadap seluruh rumah tangga: PLN

V385 V2004

% rumah tangga pemakai listrik
non-PLN?

discrete

numeric

Presentasi banyaknya rumah tangga yang memakai
listrik terhadap seluruh rumah tangga: Non PLN

V386 V2005

Ada penerang jalan umum?

discrete

numeric

Penerangan utama jalan umum :

V387 V2006

Jenis penerangnya?

discrete

character Bila ada, jenisnya :

V388 V2101

Jumlah rumahtangga perdagangan

discrete

character Banyaknya rumah tangga : a. Perdagangan

V389 V2102

Jumlah rumahtangga pengangkutan

discrete

character Banyaknya rumah tangga : b. pengankutan

V390 V2103

Jumlah rumahtangga penggalian

discrete

character Banyaknya rumah tangga : c. penggalian

V391 V2104

Jumlah rumahtangga bangunan

discrete

character Banyaknya rumah tangga : d. Bangunan

V392 V2105

Jumlah rumahtangga jasa

discrete

character Banyaknya rumah tangga : e. Jasa

V384 V2003

Apakah di desa/keluahan ini ada pelaksanaan program
koran masuk desa?

Apakah di desa/keluahan ini ada perpustakaan sekolah,
perpustakaan mesjid, perpustakaan gereja, dan
semacamnya?
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Tipe
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V393 V2201

Pada tahun anggaran 1982/1983,
apakah ada konstruksi fisik di desa

discrete

character Pada tahun anggaran 1982/1983, apakah ada konstruksi
fisik di desa yang didanai oleh INPRES, APBD (Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah) di tingkat provinsi /
kabupaten, Bandes (Bantuan Desa) atau dengan dana
pengembangan diri masyarakat (Swakarya)

V394 V2202

Jenis konstruksi 1

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 1

V395 V2203

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

V396 V2204

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V397 V2205

Lamanya pengerjaan 1

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 1

V398 V2206

Jenis konstruksi 2

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 2

V399 V2207

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang selesai : Dikelola oleh

V400 V2208

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V401 V2209

Lamanya pengerjaan 2

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 2

V402 V2210

Jenis konstruksi 3

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 3

V403 V2211

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

V404 V2212

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V405 V2213

Lamanya pengerjaan 3

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 3

V406 V2214

Jenis konstruksi 4

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 4

V407 V2215

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

V408 V2216

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V409 V2217

Lamanya pengerjaan 4

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 4

V410 V2218

Jenis konstruksi 5

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 5

V411 V2219

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

V412 V2220

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V413 V2221

Lamanya pengerjaan 5

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 5

V414 V2222

Jenis konstruksi 6

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 6

V415 V2223

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

V416 V2224

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V417 V2225

Lamanya pengerjaan 6

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 6

V418 V2226

Jenis konstruksi 7

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 7

V419 V2227

Dikelola oleh

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesaiselesai : Dikelola
oleh

V420 V2228

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana
utama

V421 V2229

Lamanya pengerjaan 7

discrete

character Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya
pengerjaan 7
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V422 V2230

Jenis konstruksi 1

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 1

V423 V2231

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 1

V424 V2232

Lamanya pengerjaan 1

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 1

V425 V2233

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 1

V426 V2234

Jenis konstruksi 2

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 2

V427 V2235

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 2

V428 V2236

Lamanya pengerjaan 2

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 2

V429 V2237

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 2

V430 V2238

Jenis konstruksi 3

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 3

V431 V2239

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 3

V432 V2240

Lamanya pengerjaan 3

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 3

V433 V2241

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 3

V434 V2242

Jenis konstruksi 4

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 4

V435 V2243

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 4

V436 V2244

Lamanya pengerjaan 4

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 5

V437 V2245

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 4

V438 V2246

Jenis konstruksi 5

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 5

V439 V2247

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 5

V440 V2248

Lamanya pengerjaan 5

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 5

V441 V2249

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 5

V442 V2250

Jenis konstruksi 6

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 6

V443 V2251

Sumber dana utama

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama :
Pembangunan 6

V444 V2252

Lamanya pengerjaan 6

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan
pembangunan 6

V445 V2253

Persentase penyelesaian

discrete

character Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase
penyelesaian Pembangunan 6
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record type 1 (RTYPE)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
Record type 1

Klasifikasi desa/kelurahan (V0301)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Desa/Kelurahan Swadaya, adalah desa/kelurahan yang sifatnya tradisional dimana adat istiadatnya mengikat, hubungan
antar manusia sangat erat, pengawasan sosial (social control) didasarkan atas keluarga. Mata pencaharian penduduk
bersifat sejenis (homogen) dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja, dengan teknologi yang masih
sederhana, tingkat produktivitas rendah disertai keadaan prasarana yang masih kurang.
Desa/Kelurahan Swakarya, adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih maju dari Desa/Kelurahan Swadaya, dimana adat
istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke Desa/Kelurahan, yang
mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga mata pencaharian penduduk
sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktivitas mulai meningkat diimbangi dengan makin
bertambahnya prasarana Desa/Kelurahan.
Desa/Kelurahan Swasembada, adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih maju dari desa/kelurahan Swakarya dimana
adat istiadat masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian penduduk
sudah beraneka ragam, bergerak ke sektor tersier teknologi baru sudah benar benar dimanfaatkan, sehingga produktivitas
tinggi, diimbangi dengan prasarana Desa/Kelurahan yang
Pertanyaan dalam kuesioner
Klasifikasi desa/kelurahan

Desa/Kelurahan termasuk daerah (V0302)
File: podes83_rtype1
Gambaran
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Desa/Kelurahan termasuk daerah (V0302)
File: podes83_rtype1
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Lingkari salah satu kode:
a. Apabila Desa/Kelurahan ini mempunyai perbatasan dengan laut/pantai laut : kode 1
b. Apabila Desa/Kelurahan tidak mempunyai perbatasan dengan laut/bukan pantai : kode 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan termasuk daerah

Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut (V0303)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Lingkari salah satu kode :
- Apabila tinggi Desa/Kelurahan dari permukaan laut kurang dari 500 m, kode 1
- Apabila 500 s/d 700 m, kode 2
- Apalbila lebih dari 700 m, kode 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Tinggi desa/kelurahan dari permukaan laut

Perubahan desa (V0401)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Perincian 1a s/d 1f : Lingkari salah satu kode 1 s/d 7 yang sesuai:
Kode 1 - Untuk Desa/Kelurahan yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 1978 hingga sekarang, baik wilayah maupun
nama desa/kelurahan.
Kode 2 - Untuk Desa/Kelurahan yang hanya mengalami perubahan nama sejak tahun 1978.
Contoh : Suatu desa pada tahun 1978 bernama "Kebon Agung". Sedangkan pada saat pencacahan telah berubah nama
menjadi " Sendang Agung" tetapi wilayah desa/kelurahan tetap tidak mengalami perubahan.
Kode 3 - Untuk Desa/Kelurahan yang mengalami pengurangan wilayah, baik karena bencana alam maupun sebagian
wilayahnya dijadikan wilayah desa/kelurahan lain dan desa/kelurahan tersebut tetap memakai nama desa/kelurahan yang
sama.
Kode 4 - Untuk Desa/Kelurahan yang mengalami penambahan sebagian wilayah karena adanya
penambahan/penggabungan bagian wilayah desa/kelurahan lain maupun penambahan wilayah baru.
Kode 5 - Untuk Desa/Kelurahan yang mengalami pemecahan wilayah sejak tahun 1978, sehingga terbentuk desa/kelurahan
yang baru yang wilayahnya berasal dari pecahan/bagian wilayah desa/kelurahan yang terpecah.
Kode 6 - Untuk Desa/Kelurahan baru yang berasal dari penggabungan wilayah sepenuhnya baik dari penggabungan dua
desa/kelurahan atau lebih menjadi satu kesatuan wilayah desa/kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah desa/kelurahan ini setelah bulan pebruari 1983 merupakan:

37

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Luas wilayah desa/kelurahan (V0402)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Luas wilayah Desa/Kelurahan;
Isikan luas seluruh wilayah desa/kelurahan menurut keadaan pada saat pencacahan dalam Hektar(Ha) dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas wilayah desa/kelurahan :

Banyak rumah tangga (V0403)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Banyak Rumahtangga dan Penduduk;
Isikan banyak rumahtangga dan penduduk desa/kelurahan ini menurut keadaan pada saat pencacahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumah tangga

Banyak penduduk (V0404)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Banyak Rumahtangga dan Penduduk;
Isikan banyak rumahtangga dan penduduk desa/kelurahan ini menurut keadaan pada saat pencacahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak penduduk

Jarak ke kantor kecamatan (V0405)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Jarak dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Kantor Kecamatan.
Isikan dalarn kilometer (Km) dan bilangan bulat.
Yang dimaksud adalah jarak jalan yang biasa dilalui oleh umum, baik jalan darat maupun jalan air.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jarak dari kantor kepala desa/kelurahan ke kantor kecamatan
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Makanan utama Penduduk desa/kelurahan: (V0406)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 6
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
Lingkari salah satu kode jenis makanan pokok yang utama dari sebagian besar penduduk desa/kelurahan ini, sesuai
dengan kode kode di bawah ini :
Beras 1
Jagung 2
Ubi kayu 3
Ubijalar 4
Sagu 5
Lainnya (sebutkan) 6
Pertanyaan dalam kuesioner
Makanan utama Penduduk desa/kelurahan:

Kantor pemerintahan desa/kelurahan (balai desa/kelurahan)
(V0407)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 3
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Apakah ada Kantor Pemerintahan/Balai Desa/Kelurahan ?
- Apabila ada, lingkari kode 1
- Apabila tidak ada, lingkari kode 2
Kantor Pemerintahan/Balai Desa/Kelurahan, adalah Kantor Desa/Kelurahan yang merupakan bangunan khusus untuk
Kantor/Balai Desa/Kelurahan. Tidak termasuk rumah Kepala Desa/Lurah yang ditempati untuk Kantor/Balai Desa.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kantor pemerintahan desa/kelurahan (balai desa/kelurahan):

Ada sekretaris/carik (V0408)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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Ada sekretaris/carik (V0408)
File: podes83_rtype1
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Sekretaris/Carik

Kaur pemerintahan (V0409)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan Pemerinahan

Kaur pembangunan (V0410)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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Kaur pembangunan (V0410)
File: podes83_rtype1
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan pembangunan

Kaur kesra (V0411)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan Kesra

Kaur keuangan (V0412)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
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Kaur keuangan (V0412)
File: podes83_rtype1
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan keuangan

Kaur umum (V0413)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Sekretariat Desa/Kelurahan?
(sesuai dengan Kepurusan Menteri Dalam NEgeri nomor : 44 tahun 1980 tentang Pemerintah Kelurahan atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri no: 1 tahu 1981 tentang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa) seperti disebutkan dalam daftar isian
sebagai berikut :
Sekretaris/Carik Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Pemerintahan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Perekonomian/Pembangunan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Kesejahteraan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Keuangan Ada - 1 Tidak - 2
Kepala Urusan Umum Ada - 1 Tidak - 2
- Apabila ada, lingkari kode - 1
- Apabila tidak, lingkari kode - 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada: Kepala Urusan Umum

Bencana alam kekeringan (V0414)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-6
Deskripsi
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Bencana alam kekeringan (V0414)
File: podes83_rtype1
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :
a. Kekeringan

Jumlah bencana kekeringan selama 3 tahun yang lalu (V0415)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Bencana alam banjir (V0416)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-5
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :
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Jumlah bencana banjir selama 3 tahun yang lalu (V0417)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-22
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Bencana alam gempa bumi (V0418)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Jumlah bencana gempa bumi selama 3 tahun yang lalu (V0419)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
44

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Jumlah bencana gempa bumi selama 3 tahun yang lalu (V0419)
File: podes83_rtype1
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Bencana alam gunung meletus (V0420)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Jumlah bencana gunung meletus selama 3 tahun yang lalu (V0421)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Bencana alam lainnya (V0422)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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Bencana alam lainnya (V0422)
File: podes83_rtype1
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Jumlah bencana lainnya selama 3 tahun yang lalu (V0423)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bencana alam yang terjadi selama 3 (tiga) tahun yang lalu, seperti;
Kekeringan Kode - 1 sebanyak..... kali
Banjir Kode - 2 sebanyak..... kali
Genpa Bumi Kode - 3 sebanyak..... kali
Gunung meletus Kode - 4 sebanyak..... kali
Lainnya (sebutkan) Kode - 5 sebanyak..... kali
- Apabila pernah mengalami bencana seperti tersebut di atas, lingkari beberapa kode 1 s/d 5 sesuai yang pernah terjadi,
dan tuliskan berapa kali terjadi untuk
masing masing bencana.
Pertanyaan dalam kuesioner
Bencana alam yang terjadi selama 3 tahun yang lalu :

Banyaknya gedung sekolah TK milik sendiri (V0501)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah TK milik sendiri
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Banyaknya gedung sekolah TK milik bersama (V0502)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah TK milik bersama

Banyaknya gedung sekolah TK milik lainnya (V0503)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah TK milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik sendiri (V0504)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
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Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik sendiri (V0504)
File: podes83_rtype1
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik bersama (V0505)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik lainnya (V0506)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
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Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik lainnya (V0506)
File: podes83_rtype1
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Negeri milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik sendiri (V0507)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik bersama (V0508)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik lainnya (V0509)
File: podes83_rtype1
Gambaran
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Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik lainnya (V0509)
File: podes83_rtype1
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Inpres milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik sendiri (V0510)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik bersama (V0511)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
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Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik bersama (V0511)
File: podes83_rtype1
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik bersama

Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik lainnya (V0512)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah Ibtidaiyah milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik sendiri (V0513)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
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Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik sendiri (V0513)
File: podes83_rtype1
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik bersama (V0514)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik lainnya (V0515)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SD Swasta milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik sendiri (V0516)
File: podes83_rtype1
Gambaran
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Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik sendiri (V0516)
File: podes83_rtype1
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik bersama (V0517)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik lainnya (V0518)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
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Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik lainnya (V0518)
File: podes83_rtype1
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Umum milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik sendiri (V0519)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik bersama (V0520)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
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Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik bersama (V0520)
File: podes83_rtype1
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik lainnya (V0521)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTP Kejuruan milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik sendiri (V0522)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik bersama (V0523)
File: podes83_rtype1
Gambaran
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Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik bersama (V0523)
File: podes83_rtype1
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik lainnya (V0524)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Umum milik lainnya

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik sendiri (V0525)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi

56

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik sendiri (V0525)
File: podes83_rtype1
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik sendiri

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik bersama (V0526)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik bersama

Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik lainnya (V0527)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
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Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik lainnya (V0527)
File: podes83_rtype1
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya gedung sekolah SMTA Kejuruan milik lainnya

Jumlah gedung sekolah milik sendiri (V0528)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah gedung sekolah milik sendiri

Jumlah gedung sekolah milik bersama (V0529)
File: podes83_rtype1
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah gedung sekolah milik bersama

Jumlah gedung sekolah milik lainnya (V0530)
File: podes83_rtype1
Gambaran
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Jumlah gedung sekolah milik lainnya (V0530)
File: podes83_rtype1
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Banyak sekolah dan murid;
Isikan banyak sekolah menurut jenis sekolah dan banyak murid menurut masing masing jenis sekolah.
Banyak sekolah dihitung sesuai dengan banyak satuan organisasi sekolah yang ada di desa/kelurahan tersebut.
Contoh:
Di Desa Pondok Bambu hanya ada sekolah;
SD Negeri I banyak murid 210 orang
SD Negeri II banyak murid 240 orang
SD Negeri III banyak murid180 orang
Ibtidaiyah. . . . banyak murid 150 orang
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya sekolah menurut jenis dan status pemilikan gedung sekolah:
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah gedung sekolah milik lainnya
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record Type 2 (RTYPE)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
Record Type 2

Banyaknya sekolah TK (V0531)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah sekolah TK

Banyaknya kelas TK (V0532)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah kelas TK

Banyaknya murid TK (V0533)
File: podes83_rtype2
Gambaran
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Banyaknya murid TK (V0533)
File: podes83_rtype2
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah murid TK

Banyaknya guru TK (V0534)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak Sekolah, Kelas, Murid dan Guru : Jumlah guru TK

Banyaknya sekolah SD Negeri (V0535)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SD Negeri

Banyaknya kelas SD Negeri (V0536)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SD Negeri

Banyaknya murid SD Negeri (V0537)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid SD Negeri
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Banyaknya guru SD Negeri (V0538)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SD Negeri

Banyaknya sekolah SD Inpres (V0539)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SD Inpres

Banyaknya kelas SD Inpres (V0540)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SD Inpres

Banyaknya murud SD Inpres (V0541)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murud SD Inpres

Banyaknya guru SD Inpres (V0542)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SD Inpres
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Banyaknya sekolah Ibtidaiyah (V0543)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah Ibtidaiyah

Banyaknya kelas Ibtidaiyah (V0544)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas Ibtidaiyah

Banyaknya murid Ibtidaiyah (V0545)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid Ibtidaiyah

Banyaknya guru Ibtidaiyah (V0546)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru Ibtidaiyah

Banyaknya sekolah SD Swasta (V0547)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SD Swasta
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Banyaknya kelas SD Swasta (V0548)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SD Swasta

Banyaknya murid SD Swasta (V0549)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid SD Swasta

Banyaknya guru SD Swasta (V0550)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SD Swasta

Banyaknya sekolah SMTP Umum (V0551)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SMTP Umum

Banyaknya kelas SMTP Umum (V0552)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SMTP Umum
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Banyaknya murid SMTP Umum (V0553)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid SMTP Umum

Banyaknya guru SMTP Umum (V0554)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SMTP Umum

Banyaknya sekolah SMTP Kejuruan (V0555)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SMTP Kejuruan

Banyaknya kelas SMTP Kejuruan (V0556)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SMTP Kejuruan

Banyaknya murid SMTP Kejuruan (V0557)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid SMTP Kejuruan
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Banyaknya guru SMTP Kejuruan (V0558)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SMTP Kejuruan

Banyaknya sekolah SMTA Umum (V0559)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah sekolah SMTA Umum

Banyaknya kelas SMTA Umum (V0560)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah kelas SMTA Umum

Banyaknya murid SMTA Umum (V0561)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah murid SMTA Umum

Banyaknya guru SMTA Umum (V0562)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah guru SMTA Umum
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Banyaknya sekolah SMTA Kejuruan (V0563)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Sekolah SMTA Kejuruan

Banyaknya kelas SMTA Kejuruan (V0564)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Kelas SMTA Kejuruan

Banyaknya murid SMTA Kejuruan (V0565)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Murid SMTA Kejuruan

Banyaknya guru SMTA Kejuruan (V0566)
File: podes83_rtype2
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak sekolah, Kelas, Murid dan Guru: Jumlah Guru SMTA Kejuruan
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Daerah (ID05)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 0-5
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype3
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai

record Type 3 (RTYPE)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5

Akademi/Universitas (V0567)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Apakah ada Akademi/Universitas yang terletak di wilayah Desa/Kelurahan ini?
- Apabila ada, lingkari kode 1
- Apabila tidak ada, lingkari kode 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada Akademi/Universitas yang terletak di wilayah desa/kelurahan?

Ada pesantren (V0568)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Apakah ada fasilitas pendidikan lainnya di Desa/Kelurahan ini seperti tersebut dalam daftar isian :
- Apabila ada, lingkari kode -1
- Apabila tidak ada, lingkari kode -2
Pertanyaan dalam kuesioner
Fasilitas pendidikan lainnya: a. Pondok Pesantren

Ada sekolah luar biasa (V0569)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
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Ada sekolah luar biasa (V0569)
File: podes83_rtype3
Deskripsi
Apakah ada fasilitas pendidikan lainnya di Desa/Kelurahan ini seperti tersebut dalam daftar isian :
- Apabila ada, lingkari kode -1
- Apabila tidak ada, lingkari kode -2
Pertanyaan dalam kuesioner
Fasilitas pendidikan lainnya: b. Sekolah luar biasa

Ada seminari (V0570)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Apakah ada fasilitas pendidikan lainnya di Desa/Kelurahan ini seperti tersebut dalam daftar isian :
- Apabila ada, lingkari kode -1
- Apabila tidak ada, lingkari kode -2
Pertanyaan dalam kuesioner
Fasilitas pendidikan lainnya: c. Seminari (Biarawan/biarawati):

Jumlah Poliklinik (V0601)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 3-3
Deskripsi
Isikan pada perincian ini, banyak Poliklinik, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, RS Bersalin/BKIA, Tempat Praktek Dokter,
dan Pos Keluarga Berencana yang ada di Desa/Kelurahan.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di Puskesmas atau Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang
biasanya dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak biasanya di bawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat Praktek Dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek privatenya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: a. Poliklinik

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu (V0602)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu (V0602)
File: podes83_rtype3
Isikan pada perincian ini, banyak Poliklinik, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, RS Bersalin/BKIA, Tempat Praktek Dokter,
dan Pos Keluarga Berencana yang ada di Desa/Kelurahan.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di Puskesmas atau Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang
biasanya dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak biasanya di bawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat Praktek Dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek privatenya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: b. Puskesmas/Puskesmas pembantu

Jumlah RS Bersalin/BKIA (V0603)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 11
Deskripsi
Isikan pada perincian ini, banyak Poliklinik, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, RS Bersalin/BKIA, Tempat Praktek Dokter,
dan Pos Keluarga Berencana yang ada di Desa/Kelurahan.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di Puskesmas atau Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang
biasanya dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak biasanya di bawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat Praktek Dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek privatenya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: c. RS. bersalin

Jumlah Tempat praktek Dokter (V0604)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 11
Deskripsi
Isikan pada perincian ini, banyak Poliklinik, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, RS Bersalin/BKIA, Tempat Praktek Dokter,
dan Pos Keluarga Berencana yang ada di Desa/Kelurahan.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di Puskesmas atau Rumah Sakit.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan kesehatan di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang
biasanya dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak biasanya di bawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat Praktek Dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek privatenya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: d. Tempat Praktek Dokter
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Jumlah Pos Keluarga Berencana (V0605)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: e. Pos keluarga Berencana

Dokter yang tinggal di desa ini (V0606)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-77
Deskripsi
Isikan pada perincian ini, banyak Dokter, Mantri Kesehatan dan sejenisnya yang tinggal di Desa/Kelurahan.
Mantri Kesehatan dan sejenisnya, adalah juru kesehatan yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek
secara resmi maupun tidak resrni.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di puskesmas atau RS.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang biasanya
dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak yang biasanya dibawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat praktek dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek private nya.
Mantri kesehatan dan sejenisnya, adalah juru kesehatan yang daapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek
secara resmi maupun tidak resmi.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya dokter yang tinggal di desa ini:

Mentri Kesehatan/Perawat (V0607)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-77
Deskripsi
Isikan pada perincian ini, banyak Dokter, Mantri Kesehatan dan sejenisnya yang tinggal di Desa/Kelurahan.
Mantri Kesehatan dan sejenisnya, adalah juru kesehatan yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek
secara resmi maupun tidak resrni.
Poliklinik, adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak
termasuk klinik yang terdapat di puskesmas atau RS.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, adalah tempat pemeriksaan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang biasanya
dikepalai seorang dokter/tenaga medis.
RS Bersalin/BKIA, adalah tempat orang/wanita mendapatkan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu dan anak yang biasanya dibawah pengawasan bidan/dokter/tenaga medis.
Tempat praktek dokter, adalah suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek private nya.
Mantri kesehatan dan sejenisnya, adalah juru kesehatan yang daapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek
secara resmi maupun tidak resmi.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak Mentri Kesehatan/Perawat dan sejenisnya yang tinggal di desa ini:
73

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Sumber air minum (V0608)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-44
Pertanyaan dalam kuesioner
Air untuk keperluan minum/masak penduduk, umumnya dari:

Air untuk keperluan mandi/mencuci penduduk, umumnyadari:
(V0609)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Air untuk keperluan mandi/mencuci penduduk, umumnyadari:

Cara Pembuangan sampah (V0610)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Cara pembuangan sampah oleh sebagian besar penduduk dilakukan dengan

Penggunaan kakus/jambanKakus/jamban umum (V0611)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 8
Deskripsi
Kakus/Jamban :
Sendiri : biasanya hanya digunakan oleh satu keluarga/rumahtangga.
Bersama : biasanya digunakan oleh dua atau lebih rumahtangga tertentu.
Umum : biasanya digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.
Lainnya : berarti selain dari ketiga hal di atas, misal ke kali, kolam, dan sejenisnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Pada umumnya penduduk desa/kelurahan ini menggunakan kakus/jamban:

Apakah ada kakus/jamban Umum (V0612)
File: podes83_rtype3
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Apakah ada kakus/jamban Umum (V0612)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada kakus/jamban Umum:

Jumlah kakus/jamban umum Inpres (V0613)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Bila ada, berapa banyaknya: Kakus/jamban umum inpres

Jumlah kakus/jamban umum lainnya (V0614)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
Bila ada, berapa banyaknya: Kakus/jamban umum lainnya

Jamban keluarga Inpres (V0615)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 3
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada jamban keluarga inpres?:

Jumlah jamban keluarga Inpres (V0616)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 3
Desimal: 0
Range: 111-222
Pertanyaan dalam kuesioner
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Jumlah jamban keluarga Inpres (V0616)
File: podes83_rtype3
Bila ada, banyaknya:

Gedung Bioskop (V0701)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-222
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada: Gedung Bioskop

Tempat pertunjukan kesenian yang tetap (V0702)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada: Tempat pertunjukan kesenian yang tetap

Lapangan sepak bola yang tetap (V0703)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada: Lapangan sepak bola yang tetap

Tempat olah raga lainnya yang tetap (V0704)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada: Tempat olah raga lainnya yang tetap

Taman hiburan (V0705)
File: podes83_rtype3
Gambaran
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Taman hiburan (V0705)
File: podes83_rtype3
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
"Taman Hiburan", adalah tempat rekreasi/santai yang diakui oleh penduduk setempat tanpa memperhatikan apakah setiap
pengunjung harus membayar karcis masuk atau tidak, seperti Taman Ria, Tempat berkemah, Kebun Raya, Kebun Binatang,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada: Taman hiburan

Jumlah Mesjid (V0801)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak : Masjid

Jumlah Surau/Langgar (V0802)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Untuk Surau/Langgar yang diisikan dalam perincian ini adalah yang biasanya dipakai dan disediakan untuk umurn, tidak
termasuk surau/langgar yang digunakan secara pribadi.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak : Surau/Langgar

Jumlah Gereja (V0803)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak : Gereja

Jumlah Pura (V0804)
File: podes83_rtype3
Gambaran
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Jumlah Pura (V0804)
File: podes83_rtype3
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 11-22
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak : Pura

Jumlah Vihara (V0805)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-22
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak : Vihara

Apakah ada kegiatan Gugus depan pramuka (V0901)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-22
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Gugus depan Pramuka

Sepak bola (V0902)
File: podes83_rtype3
Gambaran
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Sepak bola (V0902)
File: podes83_rtype3
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Sepak bola

Bola volley (V0903)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Bola volley

Bulu tangkis (V0904)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Bulu tangkis

Tenis meja (V0905)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Tenis meja

Bola basket (V0906)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
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Bola basket (V0906)
File: podes83_rtype3
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Bola basket

Tenis lapangan (V0907)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Tenis lapangan

Renang (V0908)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Renang

Catur (V0909)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Catur

Pencak silat (V0910)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Pencak silat
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Bela diri lainnya (V0911)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Bela diri lainnya

Lainnya (sebutkan) (V0912)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Olah raga Lainnya
(sebutkan)

Sandiwara (V0913)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kesenian: Sandiwara

Wayang Orang/Ketoprak (V0914)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kesenian: Wayang Orang/Ketoprak

Tari-tarian (V0915)
File: podes83_rtype3
Gambaran
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Tari-tarian (V0915)
File: podes83_rtype3
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kesenian: Tari-tarian

Musik dan seni suara (V0916)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kesenian: Musik dan seni suara (termasuk karawitan)

Lainnya (V0917)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Lainnya

LKMD (V0918)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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LKMD (V0918)
File: podes83_rtype3
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : LKMD

Karang Taruna (V0919)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Karang Taruna

Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) (V0920)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) (V0920)
File: podes83_rtype3
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Pembinaan Kesejahteraan
keluarga (PKK)

Taman Gizi (V0921)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) : Taman Gizi

Panti asuhan anak terlantar (V0922)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi

84

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Panti asuhan anak terlantar (V0922)
File: podes83_rtype3
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Panti asuhan anak terlantar

Panti asuhan yatim piatu (V0923)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Panti asuhan yatim piatu

Panti Wredha (V0924)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
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Panti Wredha (V0924)
File: podes83_rtype3
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Panti Wredha

Panti Cacat (V0925)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Panti Cacat

Perhimpunan Pemakai Air(P3A) (V0926)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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Perhimpunan Pemakai Air(P3A) (V0926)
File: podes83_rtype3
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Perhimpunan Pemakai Air (P3A)

Intensifikasi Khusus (Insus) (V0927)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Kegiatan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, didasarkan kepada domisili organisasinya.
Bila terdapat cabang di Desa/Kelurahan lain, maka cabang tersebut dianggap sebagai organisasi tersendiri.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan
untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga merupakan lembaga yang
berdiri sendiri dan tugasnya membantu Kepala Desa/Lurah di bidang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Anggota
pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat desa/kelurahan setempat.
Karang Taruna, adalah perkumpulan kaum muda dan remaja yang bargerak di biclang sosial, olah raga, kesenian dan
sebagainya dan biasanya dibentuk dan di bawah pengawasan/bimbingan pamong desa setempat dan unsur LKMD.
Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), adalah salah satu seksi di dalam LKMD yang fungsi utamanya membantu
usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Taman Gizi, adalah suatu kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh seksi PKK dalam rangka meningkatkan kesehatan
anak.
Panti Werdha, adalah tempat/rumah perawatan bagi orang-orang lanjut usia/jompo.
Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk
pengairan sawah anggota-anggotanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Intensifikasi Khusus (Insus)

Kelompok tani pendengar siaran pedesaan (V0928)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
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Kelompok tani pendengar siaran pedesaan (V0928)
File: podes83_rtype3
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok tani pendengar siaran pedesaan

Bila ada, Banyak kelompok (V0929)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Bila ada, Banyak kelompok

Kelompok Tani Wanita (V0930)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-19
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok Tani Wanita

Bila ada,Jumlahnya (V0931)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Bila ada, Banyak kelompok

Kelompok Tani Pemuda (V0932)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompoak Tani Pemuda
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Bila ada, Jumlahnya (V0933)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Bila ada, Banyak Kelompok

Kontak Tani (V0934)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Kelompok Tani

Regu pemberantas hama (V0935)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Regu pemberantas hama

Bila ada, Jumlahnya (V0936)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada perkumpulan/kegiatan sosial sebagai berikut (melakukan kegiatan secara teratur) :
Bila ada, Banyak Regu

Luas tanah sawah milik desa (V1001)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Luas tanah sawah milik desa (V1001)
File: podes83_rtype3
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan seluruhnya : Tanah sawah

Luas tanah kering milik desa (V1002)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan seluruhnya : Tanah kering

Luas tanah sawah & kering milik desa (V1003)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tanah yang dimiliki/dikuasai desa/kelurahan seluruhnya : Tanah sawah + Tanah kering

Luas tanah sawah bengkok milik desa (V1004)
File: podes83_rtype3
Gambaran
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Luas tanah sawah bengkok milik desa (V1004)
File: podes83_rtype3
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai tanah bengkok/pelungguh: Tanah sawah

Luas tanah kering bengkok milik desa (V1005)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai tanah bengkok/pelungguh: Tanah kering

Luas tnh sawah & kering bengkok milik desa (V1006)
File: podes83_rtype3
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah milik Desa/Kelurahan manurut status dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah Bengkok/Pelungguh, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong
desa sebagai gaji atau pensiunan pamong desa.
Tanah Kas Desa/Kelurahan, adalah tanah milik desa/kelurahan yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan desa, Tanah
ini mungkin diusahakan oleh pamong desa atau pihak lain dengan membayar sewa atau bagi hasil kepada desa/kelurahan.
Tanah Milik Desa/Kelurahan lainnya, adalah tanah milik desa/kelurahan yang tidak termasuk ke dalam kategori tanah
bengkok ataupun Kas Desa/Kelurahan, misalnya tanah bangunan desa/kelurahan, pekuburan, jalanr, sungai, danau,
rawa-rawa, dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Dari luas tanah tersebur, yang dipergunakan sebagai tanah bengkok/pelungguh: Tanah sawah + Tanah kering
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-62
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Recor Type 4 (RTYPE)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-1
Pertanyaan dalam kuesioner
Recor Type 4

Luas tanah sawah yang digunakan (V1101)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Tanah sawah berpengairan, adalah tanah sawah yang mendapatkan air dari sistim irigasi baik yang bangunan penyadap
dan jaringan-jaringannya di atur oleh Dinas Pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.
Tanah sawah tak berpengairan, adalah tanah sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistim irigasi tetapi tergantung
pada sumber air alam seperti hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan.
Tanah sawah pasang surut/rawa, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi
oleh pasang surutnya air laut.
Tanah sawah tadah hujan, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung dari turunnya air hujan.
Tanah Ladang/Huma/Tegal/Kebunan, adalah tanah kering yang ditanami tanaman musiman dan letaknya terpisah dengan
halaman sekitar rumah serta diusahakan selama setahun yang lalu, kecuali huma penanamannya hanya semusim/dua
musim kemudian akan ditinggalkan karena tidak subur dan kemungkinan akan ditanami lagi jika sudah subur.
Kolam, tebat, empang, tambak air payau, adalah tanah yang dipergunakan untuk pemeliharaan/pembenihan ikan dan
binatang air lainnya baik yang terletak di tanah sawah ataupun tanah kering.
Perkebunan rakyat, adalah tanah yang ditanami tanaman perdagangan/tanaman industri seperti karet, kelapa, kopi, teh,
tembakau, cengkeh, lada, tebu, kapok, vanili, dan sebagainya dan diusahakan oleh petani yang bersangkutan.
Penggembalaan ternak, adalah tanah yang ditanami rumput untuk tempat penggembalaan atau kegiatan usaha pertanian.
Lainnya, adalah tanah yang diusahakan untuk pertanian tetapi tidak termasuk dalam kategori di atas misalnya rawa yang
tidak ditanami padi dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas seluruh (0,0 Ha) : Tanah sawah

93

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Luas tanah kering yang digunakan (V1102)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Tanah sawah berpengairan, adalah tanah sawah yang mendapatkan air dari sistim irigasi baik yang bangunan penyadap
dan jaringan-jaringannya di atur oleh Dinas Pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.
Tanah sawah tak berpengairan, adalah tanah sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistim irigasi tetapi tergantung
pada sumber air alam seperti hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan.
Tanah sawah pasang surut/rawa, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi
oleh pasang surutnya air laut.
Tanah sawah tadah hujan, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung dari turunnya air hujan.
Tanah Ladang/Huma/Tegal/Kebunan, adalah tanah kering yang ditanami tanaman musiman dan letaknya terpisah dengan
halaman sekitar rumah serta diusahakan selama setahun yang lalu, kecuali huma penanamannya hanya semusim/dua
musim kemudian akan ditinggalkan karena tidak subur dan kemungkinan akan ditanami lagi jika sudah subur.
Kolam, tebat, empang, tambak air payau, adalah tanah yang dipergunakan untuk pemeliharaan/pembenihan ikan dan
binatang air lainnya baik yang terletak di tanah sawah ataupun tanah kering.
Perkebunan rakyat, adalah tanah yang ditanami tanaman perdagangan/tanaman industri seperti karet, kelapa, kopi, teh,
tembakau, cengkeh, lada, tebu, kapok, vanili, dan sebagainya dan diusahakan oleh petani yang bersangkutan.
Penggembalaan ternak, adalah tanah yang ditanami rumput untuk tempat penggembalaan atau kegiatan usaha pertanian.
Lainnya, adalah tanah yang diusahakan untuk pertanian tetapi tidak termasuk dalam kategori di atas misalnya rawa yang
tidak ditanami padi dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas seluruh (0,0 Ha) : Tanah kering

Luas tanah sawah & kering yang digunakan (V1103)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Tanah sawah berpengairan, adalah tanah sawah yang mendapatkan air dari sistim irigasi baik yang bangunan penyadap
dan jaringan-jaringannya di atur oleh Dinas Pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.
Tanah sawah tak berpengairan, adalah tanah sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistim irigasi tetapi tergantung
pada sumber air alam seperti hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan.
Tanah sawah pasang surut/rawa, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi
oleh pasang surutnya air laut.
Tanah sawah tadah hujan, adalah tanah sawah yang pengairannya tergantung dari turunnya air hujan.
Tanah Ladang/Huma/Tegal/Kebunan, adalah tanah kering yang ditanami tanaman musiman dan letaknya terpisah dengan
halaman sekitar rumah serta diusahakan selama setahun yang lalu, kecuali huma penanamannya hanya semusim/dua
musim kemudian akan ditinggalkan karena tidak subur dan kemungkinan akan ditanami lagi jika sudah subur.
Kolam, tebat, empang, tambak air payau, adalah tanah yang dipergunakan untuk pemeliharaan/pembenihan ikan dan
binatang air lainnya baik yang terletak di tanah sawah ataupun tanah kering.
Perkebunan rakyat, adalah tanah yang ditanami tanaman perdagangan/tanaman industri seperti karet, kelapa, kopi, teh,
tembakau, cengkeh, lada, tebu, kapok, vanili, dan sebagainya dan diusahakan oleh petani yang bersangkutan.
Penggembalaan ternak, adalah tanah yang ditanami rumput untuk tempat penggembalaan atau kegiatan usaha pertanian.
Lainnya, adalah tanah yang diusahakan untuk pertanian tetapi tidak termasuk dalam kategori di atas misalnya rawa yang
tidak ditanami padi dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas seluruh (0,0 Ha) : Luas Desa (a+b)
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Luas tanah sawah pengairan teknis panen 2 kali atau lebih
(V1104)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : a. Berpengairan teknis dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan teknis panen 1 kali setahun (V1105)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : a. Berpengairan teknis dapat dipanen padi satu kali dalam
satu tahun

Luas tanah sawah pengairan 1/2 teknis panen 2 kali atau lebih
(V1106)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : b. Berpengairan 1/2 teknis dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan 1/2 teknis panen 1 kali setahun
(V1107)
File: podes83_rtype4
Gambaran
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Luas tanah sawah pengairan 1/2 teknis panen 1 kali setahun
(V1107)
File: podes83_rtype4
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : b. Berpengairan 1/2 teknis dapat dipanen padi satu kali
dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan sederhana panen 2atau lebih (V1108)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : c. Berpengairan sederhana (PU) dapat dipanen padi dua kali
atau lebih dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan sederhana panen 1 kali (V1109)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : c. Berpengairan sederhana (PU) dapat dipanen padi satu kali
dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan non PU panen 2 kali atau lebih
(V1110)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
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Luas tanah sawah pengairan non PU panen 2 kali atau lebih
(V1110)
File: podes83_rtype4
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : d. Berpengairan non P.U. dapat dipanen padi dua kali atau
lebih dalam satu tahun

Luas tanah sawah pengairan non pu panen 1 kali (V1111)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : d. Berpengairan non P.U. dapat dipanen padi satu kali dalam
satu tahun

Luas tanah sawah pasang surut panen 2 atau lebih (V1112)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : e. Pasang surut, polder, lebak, rembesan dan rawa yang
ditanami padi dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu tahun

Luas tanah sawah pasang surut panen 1 kali setahun (V1113)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
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Luas tanah sawah pasang surut panen 1 kali setahun (V1113)
File: podes83_rtype4
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : e. Pasang surut, polder, lebak, rembesan dan rawa yang
ditanami padi dapat dipanen padi satu kali dalam satu tahun

Luas tanah sawah tadah hujan (V1114)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : f. Tadah hujan

Luas total tanah sawah panen 2 kali atau lebih (V1115)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : g. Jumlah dapat dipanen padi dua kali atau lebih dalam satu
tahun

Luas total tanah sawah panen 1 kali setahun (V1116)
File: podes83_rtype4
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang diusahakan untuk pertanian menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di
belakang koma.
Merupakan Sub Jumlah dari perincian 1.a s/d 1.g
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah sawah yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : g. Jumlah dapat dipanen padi satu kali dalam satu tahun
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

record Type 5 (RTYPE)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
record Type 5

Luas ladang/huma/tegal/kebonan (V1117)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : a. Ladang/huma/tegal/kebonan

Luas kolam/empang/tambak (V1118)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
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Luas kolam/empang/tambak (V1118)
File: podes83_rtype5
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : b. Kolam/empang/tambak

Luas tanah penggembalaan ternak (V1119)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : c. Penggembalaan ternak/padang rumput

Luas tanah kering lainnya (V1120)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : d. Tanah kering lainnya (termasuk hutan yang diusahakan)

Luas total tanah kering (V1121)
File: podes83_rtype5
Gambaran
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Luas total tanah kering (V1121)
File: podes83_rtype5
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah kering yang diusahakan untuk pertanian (0,0 Ha) : e. Jumlah tanah kering

Luas tanah bangunan dan halaman (V1122)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Isikan luas tanah yang tidak diusahakan menurut status dan kenyataan dalam Hektar dan satu angka di belakang koma.
Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, adalah tanah yang terdapat disekitar bangunan dan biasanya di beri pagar
atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan
kebun/tegal maka dimasukan ke dalam tanah kebun/tegal.
Tanah yang sementaratidak diusahakan, adalah tanah yang biasanya diusahakan tetapi sementara (lebih dari satu tahun)
tidak diusahakan.
Lainnya, adalah tanah yang tidak diusahakan tetapi tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti danau, sungai, kuburan,
dan sebagainya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya (0,0 Ha)

Jumlah kincir pengairan (V1201)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Banyak kincir dan pompa air untuk pengairan. Isikan berapa banyak kincir dan pompa air untuk pengairan yang ada di
wilayah desa/kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak kincir untuk pengairan

Jumlah pompa air untuk pengairan (V1202)
File: podes83_rtype5
Gambaran
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Jumlah pompa air untuk pengairan (V1202)
File: podes83_rtype5
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 7
Deskripsi
Banyak kincir dan pompa air untuk pengairan. Isikan berapa banyak kincir dan pompa air untuk pengairan yang ada di
wilayah desa/kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak pompa air untuk pengairan

Ada waduk/dam/bendungan (V1203)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 6
Deskripsi
Waduk/Dam/Bendungan, adalah waduk/dam/bendungan yang ada disaluran induk, yang dibuat untuk menyalurkan air ke
saluran irigasi selanjutnya. Tidak termasuk dam dan bendungan yang ada disaluran irigasi. Untuk waduk besar seperti
waduk Jatiluhur, dianggap ada waduk jika di desa/kelurahan ada pintu air utamanya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Waduk/Dam/Bendungan

Jumlah demplot (V1204)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan banyak demonstration plot (demplot) yang ada di wilayah desa/kelurahan, baik yang berupa demplot pupuk,
pestisida, benih, maupun demplot lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Demplot (Demonstration Plot)

Ada kebun/balai benih (V1205)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Pertanyaan dalam kuesioner
kebun/Balai benih

Jumlah penangkar benih/bibit padi (V1206)
File: podes83_rtype5
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Jumlah penangkar benih/bibit padi (V1206)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Padi

Jumlah penangkar benih/bibit palawija (V1207)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Palawija

Jumlah penangkar benih/bibit hortikultura (V1208)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Hortikultura

Jumlah penangkar benih/bibit tanaman pkebunan (V1209)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi

104

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Jumlah penangkar benih/bibit tanaman pkebunan (V1209)
File: podes83_rtype5
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Tanaman perkebunan

Jumlah penangkar benih/bibit hijauan makanan ternak (V1210)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : hijauan makanan ternak

Jumlah penangkar benih/bibit tanaman lain (V1211)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Tanaman lainnya

Jumlah penangkar benih/bibut ikan (V1212)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa orang banyak penangkar benih/bibit menurut jenisnya.
Penangkar benih/bibit, adalah orang yang mempunyai keahlian untuk memproduksi benih/bibit dimana sebagian besar
hasil produksinya dijual ke pihak lain.
Pertanyaan dalam kuesioner
Penangkar benih/bbit : Ikan
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Jumlah rumahtangga petani tanaman pangan (V1301)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga pertanian yang ada di Desa/Kelurahan.
Rumah tangga pertanian tanaman pangan, adalah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi, palawija, tanaman
holtikultura dan tanaman hias, baik mengusahakan tanah milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga pertanian tanaman pangan:

Luas panen padi sawah (V1302)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : a. Padi sawah

Luas panen padi ladang (V1303)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : b. Padi ladang

Luas panen jagung (V1304)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : c. Jagung
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Luas panen ubi kayu (V1305)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : d. Ubi kayu

Luas panen ubi jalar (V1306)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : e. Ubi jalar

Luas panen kacang tanah (V1307)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : f. Kacang tanah

Luas panen kedelai (V1308)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : g. kedelai
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Luas panen kacang hijau (V1309)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : h. Kacang hijau

Luas panen sorgum (V1310)
File: podes83_rtype5
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa luas panen untuk masing-masing jenis padi dan palawija selama setahun yang lalu yang berakhir pada
tanggal pencacahan. Isian dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen padi dan palawija setahun yang lalu : i. Sorgum/Cantel
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record Type 6 (RTYPE)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
Record Type 6

Jenis sayur 1 (V1311)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: a. Jenis sayur 1

Luas panen sayur 1 (V1312)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: a. Luas panen sayur 1
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Jenis sayur 2 (V1313)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: b. Jenis sayur 2

Luas panen sayur 2 (V1314)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: b. Luas panen sayur 2

Jenis sayur 3 (V1315)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: c. Jenis sayur 3

Luas panen sayur 3 (V1316)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: c. Luas panen sayur 3

Jenis sayur 4 (V1317)
File: podes83_rtype6
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Jenis sayur 4 (V1317)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: d. Jenis sayur 4

Luas panen sayur 4 (V1318)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: d. Luas panen sayur 4

Jenis sayur 5 (V1319)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: e. Jenis sayur 5

Luas panen sayur 5 (V1320)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan nama/jenis sayuran dan luas panen selama setahun yang lalu dalam Hektar dan bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas panen sayuran selama setahun yang lalu: e. Luas panen sayur 5

Jenis pohon buah 1 (V1321)
File: podes83_rtype6
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Jenis pohon buah 1 (V1321)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: a. Jenis pohon buah 1

Jumlah pohon buah 1 (V1322)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : a. Jumlah pohon buah 1

Jenis pohon buah 2 (V1323)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: b. Jenis pohon buah 2

Jumlah pohon buah 2 (V1324)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : b. Jumlah pohon buah 2

Jenis pohon buah 3 (V1325)
File: podes83_rtype6
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Jenis pohon buah 3 (V1325)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: c. Jenis pohon buah 3

Jumlah pohon buah 3 (V1326)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : c. Jumlah pohon buah 3

Jenis pohon buah 4 (V1327)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: d. Jenis pohon buah 4

Jumlah pohon buah 4 (V1328)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : d. Jumlah pohon buah 4

Jenis pohon buah 5 (V1329)
File: podes83_rtype6
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Jenis pohon buah 5 (V1329)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan: e. Jenis pohon buah 5

Jumlah pohon buah 5 (V1330)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan nama/jenis tanaman buah-buahan yang dapat menghasilkan dan jumlah pohonnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pohon buah-buahan yang dapat menghasilkan : e. Jumlah pohon buah 5

Jumlah rumahtangga perkebunan rakyat (V1401)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga perkebunan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.
Rumah tangga Perkebunan Rakyat, adalah rumah tangga yang memelihara/menanam tanaman perkebunan dengan tujuan
untuk dipungut hasilnya, dan memenuhi syarat sabagai berikut :
- karet paling sedikit 250 pohon
- kelapa paling sedikit 25 pohon
- kopi paling sedikit 125'p0hon
- cengkeh paling sedikit 25 pohon
- lada paling sedikit 0,05 hektar '
- teh paling sedikit 0,05 hektar
- tembakau paling sedikit 0,05 hektar
- tebu paling sedikit 0,05 hektar
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumahtangga perkebunan rakyat

Jenis tanaman 1 (V1402)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Jenis tanaman 1 (V1402)
File: podes83_rtype6
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a. Jenis
tanaman 1

Luas tanamnya (V1403)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a. Luas
tanaman 1

Jumlah pohon 1 (V1404)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
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Jumlah pohon 1 (V1404)
File: podes83_rtype6
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : a. Jumlah
pohon 1

Jenis tanaman 2 (V1405)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b. Jenis
tanaman 2

Luas tanamnya (V1406)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b. Luas
tanaman 2

Jumlah pohon 2 (V1407)
File: podes83_rtype6
Gambaran
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Jumlah pohon 2 (V1407)
File: podes83_rtype6
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : b. Jumlah
pohon 2

Jenis tanaman 3 (V1408)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Jenis
tanaman 3

Luas tanamnya (V1409)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Luas tanamnya (V1409)
File: podes83_rtype6
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Luas
tanaman 3

Jumlah pohon 3 (V1410)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : c. Jumlah
pohon 3

Jenis tanaman 4 (V1411)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
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Jenis tanaman 4 (V1411)
File: podes83_rtype6
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d. Jenis
tanaman 4

Luas tanamnya (V1412)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d. Luas
tanaman 4

Jumlah pohon 4 (V1413)
File: podes83_rtype6
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : d. Jumlah
pohon 4

120

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record Type 7 (RTYPE)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
Record Type 7

Jenis tanaman 5 (V1414)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : e.Jenis
tanaman 5

Luas tanaman 5 (V1415)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
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Luas tanaman 5 (V1415)
File: podes83_rtype7
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : e.Luas
tanaman 5

Jumlah pohon 5 (V1416)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan, luas dan atau jumlah tanaman yang banyak diusahakan oleh
penduduk desa/kelurahan.
Luas diisi dalam Hektar dan bilangan bulat.
Luas tanaman, perlu diisikan apabila jarak antar tanaman tersebut normal dan biasanya teratur. Sedangkan untuk tanaman
campuran (misal dalam sebidang tanah ada tanaman perkebunan dan tanaman padi/palawija), maka dalam menaksir luas
tanaman campuran ini tidak akan diperkirakan berapa bagian uang ditanami tanaman yang satu dan berapa bagian yang
ditanami tanaman lain, tetapi menurut luas bidang yang ditanami tanpa memandang apakah jarak antara dua tanaman
sejenis normal atau tidak.
Bila jarak suatu tanaman terlalu lebar (melebihi 3x jarak normal), maka tidak perlu dihitung luas tanamannya, tetapi jumlah
tanaman tetap ikut diperhitungkan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Tuliskan sebanyak lima tanaman perkebunan/tanaman perdagangan yang banyak diusahakan oleh rakyat : e.Jumlah pohon
5

Jumlah rumahtangga pemelihara ternak (V1501)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Rumahtangga pemelihara ternak :
(Unggas, ternak potong, perah, dsb)
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Jumlah sapi (V1502)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Sapi

Jumlah sapi perah (V1503)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Sapi Perah

Jumlah kerbau (V1504)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Kerbau

Jumlah kuda (V1505)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Jumlah kuda (V1505)
File: podes83_rtype7
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Kuda

Jumlah kambing (V1506)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Kambing

Jumlah domba (V1507)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Domba

Jumlah babi (V1508)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Babi
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Jumlah ayam kampung (V1509)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Ayam kampung

Jumlah ayam petelur (V1510)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Ayam Petelor

Jumlah ayam potong (V1511)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Ayam potong

Jumlah itik (V1512)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Jumlah itik (V1512)
File: podes83_rtype7
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Itik/bebek

Jumlah unggas lainnya (V1513)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan berapa banyak rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), banyak ternak dan unggas
menurut jenis yang ada di desa/kelurahan.
Rumah tangga pemelihara ternak (unggas, ternak potong, perah, dsb), adalah rumah tangga yang melakukan
pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak ternak menurut jenis : Unggas lainnya

Jumlah rumahtangga petani ikan air tawar (V1514)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan air tawar, luas kolam ikan air tawar dan keramba. Luas
dalam m2 bilangan bulat.
Rumah tangga petani ikan air tawar, adalah rumah tangga yang melakukan pembenihan dan pembesaran ikan dengan
tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memmperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri (tidak
termasuk yang bersifat hobby).
Keramba, adalah alat untuk memelihara ikan di sungai, pada umumnya berbentuk kotak persegi empat terbuat dari bambu
yang dianyam kecil/rapat.
Biasanya ikan yang dipelihara dalam keramba sudah agak besar.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan air tawar

Luas kolam air tawar dan keramba (V1515)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Luas kolam air tawar dan keramba (V1515)
File: podes83_rtype7
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan air tawar, luas kolam ikan air tawar dan keramba. Luas
dalam m2 bilangan bulat.
Rumah tangga petani ikan air tawar, adalah rumah tangga yang melakukan pembenihan dan pembesaran ikan dengan
tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memmperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri (tidak
termasuk yang bersifat hobby).
Keramba, adalah alat untuk memelihara ikan di sungai, pada umumnya berbentuk kotak persegi empat terbuat dari bambu
yang dianyam kecil/rapat.
Biasanya ikan yang dipelihara dalam keramba sudah agak besar.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas kolam air tawar dan keramba

Jumlah rumahtangga petani ikan tambak air payau (V1516)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan tambak air payau dan luasnya.
Luas diisikan dalam hektar dua angka di belakang koma.
Rumah tangga petani ikan tambak air payau, adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ikan, udang atau
lainnya di tambak air payau dengan tujuan sebagian/seluruhnya untuk dijual atau untuk memperoleh
pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai petani ikan tambak air payau

Luas tambak air payau (V1517)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai petani ikan tambak air payau dan luasnya.
Luas diisikan dalam hektar dua angka di belakang koma.
Rumah tangga petani ikan tambak air payau, adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ikan, udang atau
lainnya di tambak air payau dengan tujuan sebagian/seluruhnya untuk dijual atau untuk memperoleh
pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.
Pertanyaan dalam kuesioner
Luas tambak air payau

Jumlah rumahtangga nelayan pengusaha perairan umum (V1518)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
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Jumlah rumahtangga nelayan pengusaha perairan umum (V1518)
File: podes83_rtype7
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha, baik di perairan umum atau di laut
Rumah tangga pelayan pengusaha, adalah rumah tangga yang atas resiko sendiri benar-benar melakukan pekerjaan
penangkapan ikan atau binatang/tanaman air di perairan umum atau di laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya
untuk diijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha : a. Perairan Umum

Jumlah rumahtangga nelayan pengusaha perairan laut (V1519)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak rumah tangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha, baik di perairan umum atau di laut
Rumah tangga pelayan pengusaha, adalah rumah tangga yang atas resiko sendiri benar-benar melakukan pekerjaan
penangkapan ikan atau binatang/tanaman air di perairan umum atau di laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya
untuk diijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak rumahtangga yang berusaha sebagai nelayan pengusaha : b. Laut

Jumlah traktor roda 2 (V1601)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak traktor pengolah tanah : a. Traktor roda dua

Jumlah traktor roda 4 (V1602)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak traktor pengolah tanah : b. Traktor roda empat
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Banyak alat pembasmi hama: Spreyer (V1603)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 5
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak alat pemberantas hama : a. Sprayer

Banyak alat pembasmi hama : Duster (V1604)
File: podes83_rtype7
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyak alat pemberantas hama : b. Duster

130

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record Type 8 (RTYPE)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-0
Pertanyaan dalam kuesioner
Record Type 8

Banyaknya emposan tikus (V1606)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya alat pemberantas hama:
c. Emposan tikus

Jumlah mesin perontok padi (V1607)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 2-7
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
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Jumlah mesin perontok padi (V1607)
File: podes83_rtype8
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: a. Perontol padi

Jumlah mesin pengering padi (V1608)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: b. Pengering padi

Jumlah mesin pembersih gabah (V1609)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: c. Pembersih gabah

Jumlah mesin penyosoh beras (V1610)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: d. Penyosoh beras
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Jumlah mesin penggiling kecil (V1611)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: e. Penggiling kecil/RMU/Huller

Jumlah mesin penggiling besar (V1612)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin Pengolah padi: f. penggiling besar/Pabrik

Jumlah mesin pemipil jagung (V1613)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah jagung: a. Pemipil jagung

Jumlah mesin pemberas jagung (V1614)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
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Jumlah mesin pemberas jagung (V1614)
File: podes83_rtype8
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah jagung: b. Pemberas jagung

Jumlah mesin pembuat tepung jagung (V1615)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah jagung: c. Pembuat tepung jagung

Jumlah mesin penggilingan tapioka (V1616)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: a. Penggilingan tapioka

Jumlah mesin pembuat chip (V1617)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: b. Pembuat chip
135

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Jumlah mesin pembuat pellet (V1618)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah ubi kayu: c. pembuat pellet

Jumlah rumah asap pengolah karet (V1619)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
banyaknya mesin pengolah karet: a. Rumah atap

Jumlah mesin penggilingan karet (V1620)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
banyaknya mesin pengolah karet: b. Penggilingan karet

Jumlah mesin remilling (V1621)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
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Jumlah mesin remilling (V1621)
File: podes83_rtype8
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
banyaknya mesin pengolah karet: c. Remilling

Jumlah mesin crumb rubber (V1622)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
banyaknya mesin pengolah karet: d. Crumb rubber (karet ramah)

Jumlah mesin penggilingan tebu (V1623)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah tebu: a. Penggilingan dengan mesin

Jumlah penggilingan tebu tanpa mesin (V1624)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya mesin pengolah tebu: b. Penggilingan tanpa mesin
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Jumlah kapal motor (V1625)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan: a. Kapal motor

Jumlah motor tempel (V1626)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan: b. Motor tempel

Jumlah perahu tak bermotor (V1701)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Isikan banyak alat-alat pertanian yang dipakai/dioperasikan menurut jenisnya. Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya
bergerak/mudah dipindahkan dihitung berdasarkan pemilikan dan bukan berdasarkan lokasi dimana alat tersebut terletak.
Untuk alat-alat pertanian yang sifatnya tetap/tidak bergerak seperti rumah/bangunan penggilingan padi, rumah asap atau
sejenisnya dihitung berdasarkan lokasi dimana bangunan tersebut terletak.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya kapal/perahu penangkap ikan: c. Perahu tak bermotor

Jumlah pasar dengan bangunan permanen/semi permanen (V1702)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
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Jumlah pasar dengan bangunan permanen/semi permanen (V1702)
File: podes83_rtype8
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pasar dengan bangunan permanen/semi permanen

Jumlah pasar dengan bangunan tak permanen (V1703)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pasar dengan bangunan tak permanen

Jumlah pasar hewan (V1704)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pasar hewan

Jumlah tempat pelelangan ikan (V1705)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
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Jumlah tempat pelelangan ikan (V1705)
File: podes83_rtype8
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah tempat pelelangan ikan

Jumlah pangkalan pendaratan ikan (V1706)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pangkalan pendaratan ikan

Jumlah pasar ikan (V1707)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah pasar ikan

Jumlah kios KUD produksi tanaman (V1708)
File: podes83_rtype8
Gambaran
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Jumlah kios KUD produksi tanaman (V1708)
File: podes83_rtype8
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah kios KUD produksi tanaman

Jumlah kios non-KUD produksi tanaman (V1709)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah kios non-KUD produksi tanaman

Kios sarana produksi peternakan milik KUD (V1710)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-22
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kios sarana produksi peternakan milik KUD
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Kios sarana produksi peternakan milik Non KUD (V1711)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kios sarana produksi peternakan milik Non KUD

Kios sarana produksi ikan. Milik KUD (V1712)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kios sarana produksi ikan. Milik KUD

Kios sarana produksi ikan. Milik Non KUD (V1713)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen, adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan permanen (lantai
semen, tiang besi/kayu, atap seng/genteng), baik berdinding maupun tidak, tanpa melihat apakah pasar tersebnt ramai
atau ticlak.
Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima), adalah pasar yang mempunyai bangunan-bangunan tetapi
tidak permanen, misal dari bilik, bambu, daun, dan sebagainya.
Lantai penjemuran/Lamporan semen, adalah lantai yang khusus dibuat untuk penjemuran, baik untuk hasil-hasil tanaman
maupun perikanan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kios sarana produksi ikan. Milik Non KUD
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Jumlah gudang KUD (V1714)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah gudang Koperasi Unit Desa (KUD)

Jumlah latai jemuran semen (V1715)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah latai jemuran/lamporan semen

Jumlah gudang umum lainnya (V1716)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Jumlah gudang umum lainnya

Jumlah bank (V1717)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Isikan banyak prasarana perkreditan yang ada di desa/kelurahan seperti yang tersebut dalam daftar isian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya : a.Bank

Jumlah KUD (V1718)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Isikan banyak prasarana perkreditan yang ada di desa/kelurahan seperti yang tersebut dalam daftar isian.
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Jumlah KUD (V1718)
File: podes83_rtype8
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya : b. Koperasi Unit Desa

Jumlah koperasi non-KUD (V1719)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Isikan banyak prasarana perkreditan yang ada di desa/kelurahan seperti yang tersebut dalam daftar isian.
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya : c. Koperasi Non KUD

Lalu lintas di desa/kelurahan ini (V1801)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Sebagian besar lalu lintas di desa/kelurahan ini melalui:

Kalau memalui darat, sebagian besar jalan utamanya adalah
(V1802)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Kalau memalui darat, sebagian besar jalan utama di desa/kelurahan ini adalah:

Jalan tersebut dapat dilalui kendaraan roda 4 (V1803)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Jalan utama, adalah jalan yang menghubungkan desa/kelurahan yang bersangkutan dengan kecamatan atau dengan
desa/kelurahan lainnya.
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah jalan utama tersebut dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun?
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Sepeda (ojek sepeda) (V1804)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Sepeda (ojek sepeda)

Becak (V1805)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Becak

Gerobak/Pedati/Cikar (V1806)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Gerobak/pedati/Cikar

Delman/Dokar/Bendi (V1807)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Delman/Dokar/bendi
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Sepeda motor (V1808)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Sepeda motor (ojek)

Kendaraan roda 3 atau lebih (V1809)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Kendaraan roda 3 atau lebih

Perahu tak bermotor (V1810)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Perahu tak bermotor

Motor tempel (V1811)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Motor tempel
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Kapal motor (V1812)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Alat angkutan umum, adalah fasilitas angkutan yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan
yang bersangkutan, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Alat angkutan umum yang dipakai dan melalui di desa/kelurahan tersebut: Kapal motor

Jumlah televisi (V1901)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-1
Deskripsi
Isikan banyak pesawat televisi, radio, dan telepon yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan.
Yang dicatat yaitu yang dalam keadaan bail atau rusak tetapi masih dapat diperbaiki. Banyak pesawat telepon dihitung
menurut banyak nomor sambungan (tidak termasuk SSB).
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: Pesawat televisi

Jumlah radio (V1902)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-3
Deskripsi
Isikan banyak pesawat televisi, radio, dan telepon yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan.
Yang dicatat yaitu yang dalam keadaan bail atau rusak tetapi masih dapat diperbaiki. Banyak pesawat telepon dihitung
menurut banyak nomor sambungan (tidak termasuk SSB).
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: b. Pesawat radio

Jumlah telepon (V1903)
File: podes83_rtype8
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 4
Deskripsi
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Jumlah telepon (V1903)
File: podes83_rtype8
Isikan banyak pesawat televisi, radio, dan telepon yang dikuasai oleh penduduk desa/kelurahan.
Yang dicatat yaitu yang dalam keadaan bail atau rusak tetapi masih dapat diperbaiki. Banyak pesawat telepon dihitung
menurut banyak nomor sambungan (tidak termasuk SSB).
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya: c. Pesawat telepon
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Propinsi (ID01)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Kontinyu
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-82
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Propinsi

Kabupaten/Kotamadya (ID02)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kabupaten/Kotamadya

Kecamatan (ID03)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-7
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Kecamatan

Desa/Kelurahan (ID04)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Isikan nama Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Desa/Kelurahan
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Daerah (ID05)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Width: 2
Desimal: 0
Range: 1-2
Deskripsi
Lingkari salah satu kode yang sesuai
Pertanyaan dalam kuesioner
Daerah

Record Type 9 (RTYPE)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-5
Pertanyaan dalam kuesioner
Record Type 9

Apakah ada kantor pos (V1904)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 0-9
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/kelurahan ini ada Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu?

Ada pelanggan surat kabar/majalah? (V1905)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah ada yang berlanggan surat kabar/majalah?

Ada program koran masuk desa? (V1906)
File: podes83_rtype9
Gambaran
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Ada program koran masuk desa? (V1906)
File: podes83_rtype9
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/keluahan ini ada pelaksanaan program koran masuk desa?

Ada perpustakaan/taman bacaan? (V1907)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/keluahan ini ada Perpustakaan / taman bacaan umum ?

Ada perpustakaan lainnya? (V1908)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/keluahan ini ada perpustakaan sekolah, perpustakaan mesjid, perpustakaan gereja, dan semacamnya?

Ada listrik PLN? (V2001)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Apakah di desa/keluahan ini ada listrik yang diusahakan baik oleh PLN maupun pihak lain?

Sumber utama listrik (PLN/non PLN)? (V2002)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Bila ada, terutama berasal dari :
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% rumah tangga pemakai listrik PLN? (V2003)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-2
Pertanyaan dalam kuesioner
Presentasi banyaknya rumah tangga yang memakai listrik terhadap seluruh rumah tangga: PLN

% rumah tangga pemakai listrik non-PLN? (V2004)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 11-22
Pertanyaan dalam kuesioner
Presentasi banyaknya rumah tangga yang memakai listrik terhadap seluruh rumah tangga: Non PLN

Ada penerang jalan umum? (V2005)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: numeric
Desimal: 0
Range: 1-22
Pertanyaan dalam kuesioner
Penerangan utama jalan umum :

Jenis penerangnya? (V2006)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Pertanyaan dalam kuesioner
Bila ada, jenisnya :

Jumlah rumahtangga perdagangan (V2101)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi

152

Indonesia - Pendataan Potensi Desa 1983

Jumlah rumahtangga perdagangan (V2101)
File: podes83_rtype9
Usaha perdagangan (termasuk jasa perdagangan), adalah suatu kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk di
dalamnya usaha restorasi/rumah makan, bar, catering, penginapan/hotel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Perdagangan makanan jadi/minuman, bahan makanan, tekstil, pakaian, obat-obatan, bahan-bahan bangunan,
kelontong, dan sebagainya. Usaha perdagangan ini mungkin saja dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berumur
kurang dari 10 tahun, misalnya sebagai penjual es mambo, surat kabar dan sebagainya.
CATATAN : Untuk membedakan usaha industri makanan jadi dan usaha perdagangan makanan jadi, maka apabila makanan
tersebut langsung dijual kepada konsumen tidak digolongkan pada usaha industri, tetapi termasuk usaha perdagangan.
Apabila makanan jadi tersebut selain dijual kepada konsumen juga dijual kepada pengecer, maka ditanyakan mana yang
lebih banyak dilakukan diantara keduanya. Bila yang dijual kepada pengecer lebih banyak maka usaha tersebut adalah
industri, bila sebaliknya usaha tersebut adalah usaha perdagangan.
Usaha pengangkutan (termasuk jasa pengangkutan), adalah suatu kegiatan pengangkutan barang atau orang dengan
menggunakan alat pengangkutan (seperti becak, gerobak, kendaraan bermotor, perahu, rakit, dan sebagainya) dimana
alat pengangkutan yang digunakan mungkin milik sendiri maupun bukan, Termasuk jasa angkutan, misalnya menyewakan
kendaraan (tidak termasuk pengemudi), usaha pengiriman dan pengepakkan barang, biro perjalanan dan sebagainya.
Usaha penggalian, adalah suatu kegiatan dalam penggalian tanah liat, pasir, batu Kali, kapur/gamping, penguapan garam
di empang dan sebagainya.
Usaha bangunan, adalah suatu kegiatan dalam pembuatan/perbaikan/pembongkaran rumah, jalan, pemasangan pompa air,
penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Usaha jasa, adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa untuk orang lain/masyarakat seperti guru private, dokter yang
melayani di tempat praktek ribadinya, bidan yang berpraktek di tempat pribadinya, dukun, binatu, tukang cukur, tukang
reparasi, tukang patri, salon kecantikan, studio foto, tukang pijit, biro iklan, menyewakan angkutan untuk rekreasi , dan
sebagainya.
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya rumah tangga diluar sektor pertanian dan industri
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga : a. Perdagangan

Jumlah rumahtangga pengangkutan (V2102)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Usaha perdagangan (termasuk jasa perdagangan), adalah suatu kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk di
dalamnya usaha restorasi/rumah makan, bar, catering, penginapan/hotel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Perdagangan makanan jadi/minuman, bahan makanan, tekstil, pakaian, obat-obatan, bahan-bahan bangunan,
kelontong, dan sebagainya. Usaha perdagangan ini mungkin saja dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berumur
kurang dari 10 tahun, misalnya sebagai penjual es mambo, surat kabar dan sebagainya.
CATATAN : Untuk membedakan usaha industri makanan jadi dan usaha perdagangan makanan jadi, maka apabila makanan
tersebut langsung dijual kepada konsumen tidak digolongkan pada usaha industri, tetapi termasuk usaha perdagangan.
Apabila makanan jadi tersebut selain dijual kepada konsumen juga dijual kepada pengecer, maka ditanyakan mana yang
lebih banyak dilakukan diantara keduanya. Bila yang dijual kepada pengecer lebih banyak maka usaha tersebut adalah
industri, bila sebaliknya usaha tersebut adalah usaha perdagangan.
Usaha pengangkutan (termasuk jasa pengangkutan), adalah suatu kegiatan pengangkutan barang atau orang dengan
menggunakan alat pengangkutan (seperti becak, gerobak, kendaraan bermotor, perahu, rakit, dan sebagainya) dimana
alat pengangkutan yang digunakan mungkin milik sendiri maupun bukan, Termasuk jasa angkutan, misalnya menyewakan
kendaraan (tidak termasuk pengemudi), usaha pengiriman dan pengepakkan barang, biro perjalanan dan sebagainya.
Usaha penggalian, adalah suatu kegiatan dalam penggalian tanah liat, pasir, batu Kali, kapur/gamping, penguapan garam
di empang dan sebagainya.
Usaha bangunan, adalah suatu kegiatan dalam pembuatan/perbaikan/pembongkaran rumah, jalan, pemasangan pompa air,
penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Usaha jasa, adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa untuk orang lain/masyarakat seperti guru private, dokter yang
melayani di tempat praktek ribadinya, bidan yang berpraktek di tempat pribadinya, dukun, binatu, tukang cukur, tukang
reparasi, tukang patri, salon kecantikan, studio foto, tukang pijit, biro iklan, menyewakan angkutan untuk rekreasi , dan
sebagainya.
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya rumah tangga diluar sektor pertanian dan industri
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Jumlah rumahtangga pengangkutan (V2102)
File: podes83_rtype9
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga : b. pengankutan

Jumlah rumahtangga penggalian (V2103)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Usaha perdagangan (termasuk jasa perdagangan), adalah suatu kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk di
dalamnya usaha restorasi/rumah makan, bar, catering, penginapan/hotel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Perdagangan makanan jadi/minuman, bahan makanan, tekstil, pakaian, obat-obatan, bahan-bahan bangunan,
kelontong, dan sebagainya. Usaha perdagangan ini mungkin saja dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berumur
kurang dari 10 tahun, misalnya sebagai penjual es mambo, surat kabar dan sebagainya.
CATATAN : Untuk membedakan usaha industri makanan jadi dan usaha perdagangan makanan jadi, maka apabila makanan
tersebut langsung dijual kepada konsumen tidak digolongkan pada usaha industri, tetapi termasuk usaha perdagangan.
Apabila makanan jadi tersebut selain dijual kepada konsumen juga dijual kepada pengecer, maka ditanyakan mana yang
lebih banyak dilakukan diantara keduanya. Bila yang dijual kepada pengecer lebih banyak maka usaha tersebut adalah
industri, bila sebaliknya usaha tersebut adalah usaha perdagangan.
Usaha pengangkutan (termasuk jasa pengangkutan), adalah suatu kegiatan pengangkutan barang atau orang dengan
menggunakan alat pengangkutan (seperti becak, gerobak, kendaraan bermotor, perahu, rakit, dan sebagainya) dimana
alat pengangkutan yang digunakan mungkin milik sendiri maupun bukan, Termasuk jasa angkutan, misalnya menyewakan
kendaraan (tidak termasuk pengemudi), usaha pengiriman dan pengepakkan barang, biro perjalanan dan sebagainya.
Usaha penggalian, adalah suatu kegiatan dalam penggalian tanah liat, pasir, batu Kali, kapur/gamping, penguapan garam
di empang dan sebagainya.
Usaha bangunan, adalah suatu kegiatan dalam pembuatan/perbaikan/pembongkaran rumah, jalan, pemasangan pompa air,
penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Usaha jasa, adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa untuk orang lain/masyarakat seperti guru private, dokter yang
melayani di tempat praktek ribadinya, bidan yang berpraktek di tempat pribadinya, dukun, binatu, tukang cukur, tukang
reparasi, tukang patri, salon kecantikan, studio foto, tukang pijit, biro iklan, menyewakan angkutan untuk rekreasi , dan
sebagainya.
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya rumah tangga diluar sektor pertanian dan industri
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga : c. penggalian

Jumlah rumahtangga bangunan (V2104)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
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Jumlah rumahtangga bangunan (V2104)
File: podes83_rtype9
Usaha perdagangan (termasuk jasa perdagangan), adalah suatu kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk di
dalamnya usaha restorasi/rumah makan, bar, catering, penginapan/hotel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Perdagangan makanan jadi/minuman, bahan makanan, tekstil, pakaian, obat-obatan, bahan-bahan bangunan,
kelontong, dan sebagainya. Usaha perdagangan ini mungkin saja dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berumur
kurang dari 10 tahun, misalnya sebagai penjual es mambo, surat kabar dan sebagainya.
CATATAN : Untuk membedakan usaha industri makanan jadi dan usaha perdagangan makanan jadi, maka apabila makanan
tersebut langsung dijual kepada konsumen tidak digolongkan pada usaha industri, tetapi termasuk usaha perdagangan.
Apabila makanan jadi tersebut selain dijual kepada konsumen juga dijual kepada pengecer, maka ditanyakan mana yang
lebih banyak dilakukan diantara keduanya. Bila yang dijual kepada pengecer lebih banyak maka usaha tersebut adalah
industri, bila sebaliknya usaha tersebut adalah usaha perdagangan.
Usaha pengangkutan (termasuk jasa pengangkutan), adalah suatu kegiatan pengangkutan barang atau orang dengan
menggunakan alat pengangkutan (seperti becak, gerobak, kendaraan bermotor, perahu, rakit, dan sebagainya) dimana
alat pengangkutan yang digunakan mungkin milik sendiri maupun bukan, Termasuk jasa angkutan, misalnya menyewakan
kendaraan (tidak termasuk pengemudi), usaha pengiriman dan pengepakkan barang, biro perjalanan dan sebagainya.
Usaha penggalian, adalah suatu kegiatan dalam penggalian tanah liat, pasir, batu Kali, kapur/gamping, penguapan garam
di empang dan sebagainya.
Usaha bangunan, adalah suatu kegiatan dalam pembuatan/perbaikan/pembongkaran rumah, jalan, pemasangan pompa air,
penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Usaha jasa, adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa untuk orang lain/masyarakat seperti guru private, dokter yang
melayani di tempat praktek ribadinya, bidan yang berpraktek di tempat pribadinya, dukun, binatu, tukang cukur, tukang
reparasi, tukang patri, salon kecantikan, studio foto, tukang pijit, biro iklan, menyewakan angkutan untuk rekreasi , dan
sebagainya.
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya rumah tangga diluar sektor pertanian dan industri
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga : d. Bangunan

Jumlah rumahtangga jasa (V2105)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Usaha perdagangan (termasuk jasa perdagangan), adalah suatu kegiatan jual beli atas suatu barang atau jasa, termasuk di
dalamnya usaha restorasi/rumah makan, bar, catering, penginapan/hotel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Perdagangan makanan jadi/minuman, bahan makanan, tekstil, pakaian, obat-obatan, bahan-bahan bangunan,
kelontong, dan sebagainya. Usaha perdagangan ini mungkin saja dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berumur
kurang dari 10 tahun, misalnya sebagai penjual es mambo, surat kabar dan sebagainya.
CATATAN : Untuk membedakan usaha industri makanan jadi dan usaha perdagangan makanan jadi, maka apabila makanan
tersebut langsung dijual kepada konsumen tidak digolongkan pada usaha industri, tetapi termasuk usaha perdagangan.
Apabila makanan jadi tersebut selain dijual kepada konsumen juga dijual kepada pengecer, maka ditanyakan mana yang
lebih banyak dilakukan diantara keduanya. Bila yang dijual kepada pengecer lebih banyak maka usaha tersebut adalah
industri, bila sebaliknya usaha tersebut adalah usaha perdagangan.
Usaha pengangkutan (termasuk jasa pengangkutan), adalah suatu kegiatan pengangkutan barang atau orang dengan
menggunakan alat pengangkutan (seperti becak, gerobak, kendaraan bermotor, perahu, rakit, dan sebagainya) dimana
alat pengangkutan yang digunakan mungkin milik sendiri maupun bukan, Termasuk jasa angkutan, misalnya menyewakan
kendaraan (tidak termasuk pengemudi), usaha pengiriman dan pengepakkan barang, biro perjalanan dan sebagainya.
Usaha penggalian, adalah suatu kegiatan dalam penggalian tanah liat, pasir, batu Kali, kapur/gamping, penguapan garam
di empang dan sebagainya.
Usaha bangunan, adalah suatu kegiatan dalam pembuatan/perbaikan/pembongkaran rumah, jalan, pemasangan pompa air,
penggalian sumur/WC dan sebagainya.
Usaha jasa, adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa untuk orang lain/masyarakat seperti guru private, dokter yang
melayani di tempat praktek ribadinya, bidan yang berpraktek di tempat pribadinya, dukun, binatu, tukang cukur, tukang
reparasi, tukang patri, salon kecantikan, studio foto, tukang pijit, biro iklan, menyewakan angkutan untuk rekreasi , dan
sebagainya.
Pertanyaan pendahuluan
Banyaknya rumah tangga diluar sektor pertanian dan industri
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Jumlah rumahtangga jasa (V2105)
File: podes83_rtype9
Pertanyaan dalam kuesioner
Banyaknya rumah tangga : e. Jasa

Pada tahun anggaran 1982/1983, apakah ada konstruksi fisik di
desa (V2201)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 3
Deskripsi
Dalam tahun anggaran 1982-1983, adakah pembangunan fisik desa/kelurahan yang telah/belum selesai baik yang
berbentuk inpres, APBD Tk. I/II, bandes, atau swadaya masyarakat.
Lingkari salah satu kode yang sesuai.
- Apabila Ada, lingkari kode -1
- Apabila Tidak, lingkari kode -2
Pertanyaan dalam kuesioner
Pada tahun anggaran 1982/1983, apakah ada konstruksi fisik di desa yang didanai oleh INPRES, APBD (Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah) di tingkat provinsi / kabupaten, Bandes (Bantuan Desa) atau dengan dana
pengembangan diri masyarakat (Swakarya)

Jenis konstruksi 1 (V2202)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 1

Dikelola oleh (V2203)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
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Dikelola oleh (V2203)
File: podes83_rtype9
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2204)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 1 (V2205)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 1

Jenis konstruksi 2 (V2206)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
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Jenis konstruksi 2 (V2206)
File: podes83_rtype9
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 2

Dikelola oleh (V2207)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang selesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2208)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 2 (V2209)
File: podes83_rtype9
Gambaran
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Lamanya pengerjaan 2 (V2209)
File: podes83_rtype9
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 2

Jenis konstruksi 3 (V2210)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 3

Dikelola oleh (V2211)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2212)
File: podes83_rtype9
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Sumber dana utama (V2212)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 3 (V2213)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 3

Jenis konstruksi 4 (V2214)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 4
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Dikelola oleh (V2215)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2216)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 4 (V2217)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 4
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Jenis konstruksi 5 (V2218)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 5

Dikelola oleh (V2219)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2220)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama
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Lamanya pengerjaan 5 (V2221)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 5

Jenis konstruksi 6 (V2222)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 6

Dikelola oleh (V2223)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Dikelola oleh
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Sumber dana utama (V2224)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 6 (V2225)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 6

Jenis konstruksi 7 (V2226)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Jenis konstruksi 7
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Dikelola oleh (V2227)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesaiselesai : Dikelola oleh

Sumber dana utama (V2228)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Sumber dana utama

Lamanya pengerjaan 7 (V2229)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
a. Pembangunan yang telah selesai;
kolom 2 : Tuliskan jenis pembangunannya.
Kolom 3 : Isikan salah satu kode yang sesuai, bila dikelola oleh desa/kelurahan isikan kode -1 dan bila bukan isikan kode -2
kolom 4 : Isikan kode sumber dana utama untuk masing-masing jenis pembangunan sesuai dengan kode yang tersedia.
kolom 5 : Isikan berapa bulan lamanya dikerjakan untuk masing-masing pembangunan yang telah di selesaikan.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : a. Proyek yang telah selesai : Lamanya pengerjaan 7
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Jenis konstruksi 1 (V2230)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 1

Sumber dana utama (V2231)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 1

Lamanya pengerjaan 1 (V2232)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 1
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Persentase penyelesaian (V2233)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 1

Jenis konstruksi 2 (V2234)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 2

Sumber dana utama (V2235)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 2
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Lamanya pengerjaan 2 (V2236)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 2

Persentase penyelesaian (V2237)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 2

Jenis konstruksi 3 (V2238)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 3
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Sumber dana utama (V2239)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 3

Lamanya pengerjaan 3 (V2240)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 3

Persentase penyelesaian (V2241)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 3
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Jenis konstruksi 4 (V2242)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 4

Sumber dana utama (V2243)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 4

Lamanya pengerjaan 4 (V2244)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 5
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Persentase penyelesaian (V2245)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 4

Jenis konstruksi 5 (V2246)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 5

Sumber dana utama (V2247)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 5
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Lamanya pengerjaan 5 (V2248)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 5

Persentase penyelesaian (V2249)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 5

Jenis konstruksi 6 (V2250)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Jenis Pembangunan 6
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Sumber dana utama (V2251)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 1
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Sumber dana utama : Pembangunan 6

Lamanya pengerjaan 6 (V2252)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Lamanya pengerjaan pembangunan 6

Persentase penyelesaian (V2253)
File: podes83_rtype9
Gambaran
Tipe: Diskrit
Format: character
Width: 2
Deskripsi
Bila ada pembangunan fisik pada tahun anggaran 1982-1983 (perincian 1 berkode 1), maka tuliskan keterangan tentang
pembangunan tersebut yang dibedakan antara yang sudah dan belum selesai.
b. Pembangunan yang belum selesai;
Hanya ditanyakan untuk pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa/kelurahan.
kolom 2 & 3 : Sama dengan point 'a'
kolom 4 : Isikan lamanya dikerjakan (yang sudah dilaksanakan) untuk masing-masing jenis pembangunan
kolom 5 : Isikan persentase bangunan yang sudah diselesaikan. Isian dalam bilangan bulat.
Pertanyaan dalam kuesioner
Jika Ya : b. Proyek belum selesai : Persentase penyelesaian Pembangunan 6
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