PENGUMPULAN DATA KEHUTANAN

TRIWULANAN

2014

PEDOMAN PENCACAHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

ii

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

KATA PENGANTAR

Kegiatan pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan (DKT) dilakukan untuk
menyediakan data kehutanan per triwulan dalam satu tahun serta perwilayah
(kabupaten/kota dan provinsi) sehingga dapat terlihat keterbandingan antar wilayah
dan waktu. Data kehutanan yang dihasilkan berupa data produksi kayu bulat, kayu
olahan, produksi hasil hutan non kayu, produksi olahan hasil hutan non kayu,
direktori perusahaan kehutanan, serta data lahan kritis. Ruang lingkup dan cakupan
pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan (DKT) adalah seluruh dinas kehutanan
provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Buku pedoman pencacah dan pemeriksa kegiatan pengumpulan Data
Kehutanan Triwulanan (DKT) ini diharapkan dapat dengan mudah dipahami bagi
petugas pencacah dan pemeriksa sehingga dapat membantu dalam rangka
pelaksanaan pencacahan lapangan serta pemeriksaan untuk menghasilkan data
kehutanan yang berkualitas.
Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengumpulan Data Kehutanan
Triwulanan (DKT) ini ditentukan oleh kita semua, karena itu kesungguhan para
petugas yang terlibat sangat diharapkan.

Jakarta, Februari 2015
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Arah pembangunan kehutanan ke depan yang ditopang oleh pelestarian
sumber daya hutan, dapat dicapai dengan menempatkan fungsi sumber daya hutan
dalam penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi, dan pencegahan
kerusakan lingkungan hidup. Untuk mencapai ketiga sasaran pembangunan
kehutanan tersebut beserta prasyaratnya, diperlukan data dan informasi yang
lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu.
Data populasi dan produksi kehutanan yang diusahakan oleh rumah tangga
dikumpulkan melalui Sensus Pertanian (ST) yang dilaksanakan setiap sepuluh
tahun sekali. ST yang terakhir dilaksanakan adalah Sensus Pertanian 2013
(ST2013), yang salah satunya untuk memperoleh data jumlah rumah tangga usaha
kehutanan dan populasi tanaman kehutanan yang dikuasai rumah tangga.
Sedangkan survei rutin yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS)
mencakup survei perusahaan kehutanan dan pengumpulan Data Kehutanan
Triwulanan.
Kegiatan pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan (DKT) dilakukan untuk
menyediakan data kehutanan per triwulan dalam satu tahun per wilayah
(kabupaten/kota dan provinsi) sehingga dapat terlihat keterbandingan antar wilayah
dan waktu. Data kehutanan yang dihasilkan berupa data produksi kayu bulat, kayu
olahan, produksi hasil hutan non kayu, produksi olahan hasil hutan non kayu,
direktori perusahaan kehutanan, serta data lahan kritis.
1.2. Tujuan
Tujuan ditulis buku pedoman ini agar semua petugas dapat memahami konsep dan
definisi dari variabel yang ditanyakan, cara mengisi daftar pengumpulan data
kehutanan triwulanan, cara memeriksa isian dari masing-masing variabel tersebut,
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serta konsistensi antar isian agar didapat data hasil pengumpulan data kehutanan
triwulanan yang akurat.
1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan
Ruang lingkup dan cakupan pengumpulan data kehutanan triwulanan
adalah seluruh dinas kehutanan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
1.4. Metodologi
Metode dalam pengumpulan data kehutanan triwulanan adalah metode
pencacahan lengkap (sensus lengkap). Kepada setiap dinas kehutanan provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia dikirimkan kuesioner untuk mendapatkan
keterangan yang rinci. Kegiatan pengumpulan

data kehutanan triwulanan ini

dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau Mantri Statistik (Mantis)
atau staf BPS Propinsi/Kabupaten yang ditugasi.
1.5. Konsep dan Definisi
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam
kawasan

hutan

yang

meliputi

kegiatan

penebangan

kayu,

permudaan,

pemeliharaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan
rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta
berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.
Rencana

Kerja

Tahunan

(RKT)

adalah

penjabaran,

penyesuaian,

dan

operasionalisasi tahunan rencana karya lima tahun.
Carry Over adalah sisa tebangan (selisih antara target dan realisasi produksi kayu
bulat) yang belum ditebang untuk rencana kerja tahun sebelumnya.
Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari kawasan
hutan untuk pembangunan perkebunan.
Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah dan telah dibebani hak atas
tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, berupa sertifikat hak
2
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milik, hak guna usaha, dan hak pakai dengan fungsi konservasi, lindung, dan
produksi yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan
lahan. Lazimnya hutan hak disebut juga hutan rakyat, yang diatasnya didominasi
oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan yang dibangun dalam rangka
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Tujuan
pembangunan HTI adalah untuk menunjang pertumbuhan industri perkayuan
dengan penyediaan bahan baku, untuk menunjang ekspor kayu olahan disamping
pemenuhan kebutuhan kayu di dalam negeri, dan juga untuk memperluas lapangan
kerja.
Kayu Bulat adalah semua kayu bulat (gelondongan) yang ditebang atau dipanen
yang bisa dijadikan sebagai bahan baku produksi pengolahan kayu hulu (IPKH).
Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam
rangka pembukaan wilayah hutan, dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan dari
kegiatan hutan rakyat.
Kayu Olahan adalah kayu dalam bentuk olahan dari kayu bulat yang berasal dari
pohon yang tumbuh di kawasan hutan. Beberapa jenis kayu olahan antara lain
berupa kayu gergajian (sawn timber), kayu lapis (plywood), veneer, particle board,
chipwood, pulp, dan olahan kayu lainnya.
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun
hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan ,
atau segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan
untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan
dari sebuah pohon, misalnya getah,

daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-

tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.
Olahan Hasil Hutan Non Kayu adalah hasil hutan selain kayu yang diolah dan
dimanfaatkan untuk berbagai hal,

seperti untuk bahan makanan, obat-obatan,
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bumbu, minyak alami, resin, latek, tanin, pewarna, bahan kerajinan, dan produk
olahan non kayu lainnya.
Lahan kritis adalah lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan
vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air,
pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon.

4
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BAB II
TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

2.1

Pengumpulan Data Kehutanan Provinsi

2.1.1 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan Januari-Maret
2.1.1.1 Tujuan
Daftar DKT.PROV1 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan I mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, produksi hasil hutan non kayu, produksi olahan hasil hutan non kayu, luas
lahan kritis, keterangan perusahaan HPH (IUPHHK-HA), keterangan perusahaan
HPHT/PERUM PERHUTANI/HTI (IUPHHK-HT), dan keterangan perusahaan satwa
dan tumbuhan liar (STL) yang ada di masing-masing provinsi. Instansi yang disurvei
adalah dinas kehutanan provinsi.
2.1.1.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.PROV1 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan I Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan I Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan I Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan I Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan I Tahun Survei

Blok IX

: Keterangan Perusahaan HPH (IUPHHK-HA) Tahun Survei

Blok X

: Keterangan Perusahaan HPHT/PERUM PERHUTANI/HTI (IUPHHKHT) Tahun Survei
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Blok XI

: Keterangan Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
(STL) Tahun Survei

Blok XII

: Luas Lahan Kritis

Blok XIII

: Catatan

Blok XIV

: Pengesahan

2.1.1.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI
Tuliskan nama dan kode provinsi yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Provinsi) yang di survei, kemudian
tuliskan alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan kode provinsi,
nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan, kode pos,
nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan tersebut.
BLOK III. PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomor
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN I TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan I Tahun
survei.

6
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Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk
Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan

Rencana

(Rincian 1b,)
jumlah Rincian

1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom

target dan

realisasi di Rincian 1 (Hak Pengusahaan Hutan/HPH).
Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian 2),
Hutan Hak/ Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman Industri
(Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut jenis kayu bulat per bulan, serta total nilai realisasi selama Triwulan I
Tahun survei.
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
sengon, jati, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat dapat
dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3
selama bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing
pada Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu
bulat yang ada pada kolom (1).
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Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan Januari s/d Maret
(triwulan I) dari masing-masing jenis kayu bulat yang ada
pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Januari, Februari, Maret,
total triwulan I, dan total nilai produksi

kemudian tuliskan masing-masing pada

rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
olahan menurut jenis kayu olahan per bulan, serta total nilai realisasi selama
Triwulan I Tahun survei.
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu gergajian, veneer, particle board, dan yang lainnya.
Jenis-jenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan pada
kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau kode 2
untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5) dari
masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) dari masing-masing kayu
olahan kemudian tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).

8
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BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan yang
diekspor pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3
atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis kayu olahan yang diekspor pada
Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu pada
kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).
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Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenisjenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu
pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu
pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil hutan non kayu
kemudian tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. KETERANGAN PERUSAHAAN HPH (IUPHHK-HA) TAHUN SURVEI
Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK),
serta luas areal pada masing-masing kolom (1) sampai dengan kolom (5).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan HPH (IUPHHK-HA), maka dapat
ditambahkan kertas baru dengan memfotokopi dahulu Blok IX ini.

10
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BLOK X.

KETERANGAN PERUSAHAAN HPHT / PERUM PERHUTANI / HTI
(IUPHHK-HT) TAHUN SURVEI

Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK), luas
tanam (dalam Ha), serta luas panen (dalam Ha) pada masing-masing kolom (1)
sampai dengan kolom (6).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan HPHT/Perum Perhutani/HTI (IUPHHK-HT),
maka dapat ditambahkan di kertas baru dengan memfotokopi terlebih dahulu Blok X
ini.
BLOK XI. KETERANGAN PERUSAHAAN PENANGKARAN SATWA DAN
TUMBUHAN LIAR (STL) TAHUN SURVEI
Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK),
serta jenis satwa dan tumbuhan liar pada masing-masing kolom (1) sampai dengan
kolom (5).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
(STL), maka dapat ditambahkan di kertas baru dengan memfotokopi terlebih dahulu
Blok XI ini.
BLOK XII. LUAS LAHAN KRITIS
Rincian 1

: Tuliskan luas lahan kritis (dalam Ha) yang berada di dalam
kawasan hutan pada kolom (2).

Rincian 2

: Tuliskan luas lahan kritis (dalam Ha) yang berada di luar

kawasan

hutan pada kolom (2).
Jumlahkan luas lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan (Rincian 1)
dengan luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan (Rincian 2). Kemudian
tuliskan hasilnya pada Rincian Jumlah kolom (2).
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BLOK XIII. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.PROV1.
BLOK XIV. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok XII
ini adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
2.1.2 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan April-Juni
2.1.2.1 Tujuan
Daftar DKT.PROV2 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan II mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing provinsi.
Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan provinsi.
2.1.2.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.PROV2 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan II Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan II Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan II Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok IX

: Catatan
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Blok X

: Pengesahan

2.1.2.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI
Tuliskan nama dan kode provinsi yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Provinsi) yang di survei, kemudian
tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan kode provinsi,
nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan, kode pos,
nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan tersebut.
BLOK III. PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN II TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi
kayu bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan II
Tahun survei.
Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk

Rencana

Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over (Rincian 1b,) dan
lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
dan 1c pada masing-masing kolom

jumlah Rincian 1a, 1b,
target dan realisasi di

Rincian 1 (Hak Pengusahaan Hutan/HPH).
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Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian 2),
Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman Industri
(Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
sengon, jati, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat dapat
dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3
selama bulan April, Mei, dan Juni masing-masing pada
Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan April s/d Juni
(triwulan II) dari masing-masing jenis kayu bulat yang ada
pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan April, Mei, Juni, total
triwulan II, dan total nilai produksi kemudian tuliskan masing-masing pada rincian
Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).

14

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN II TAHUN SURVEI
: Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,

Kolom (1)

kayu gergajian, veneer, particle board, dan yang lainnya.
Jenis-jenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.
Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau
kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan
Juni masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN II TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan yang
diekspor pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk satuan m3
atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan Juni
masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari masingmasing jenis kayu olahan yang diekspor pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
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BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN II TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d.

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan

(5)

Juni masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu pada
kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).

BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN II
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenisjenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan Juni
masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari masingmasing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu pada
kolom (1).
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Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.PROV2.
BLOK IX. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok VIII ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
2.1.4 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan Juli-September
2.1.4.1 Tujuan
Daftar DKT.PROV3 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan III mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing provinsi.
Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan provinsi.
2.1.4.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.PROV3 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan III Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan III Tahun Survei
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Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan III Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu T riwulan III Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok IX

: Catatan

Blok X

: Pengesahan

2.1.4.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI
Tuliskan nama dan kode provinsi yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Provinsi) yang di survei, kemudian
tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan kode provinsi,
nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan, kode pos,
nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan tersebut.
BLOK III. PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN III TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan III
Tahun survei.
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: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),

Rincian 1

serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk
Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over

Rencana

(Rincian 1b,) dan

lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan

jumlah Rincian 1a, 1b,

dan 1c pada masing-masing kolom

target dan realisasi di

Rincian 1 (Hak Pengusahaan Hutan/HPH).
Rincian
s.d 6

2

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian 2),
Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman Industri
(Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
kruing, damar, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat
dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3 selama
bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing pada
Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan

volume

produksi

selama

bulan

Juli

s/d

September (triwulan III) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).
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Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Juli, Agustus,
September, total triwulan III, dan total nilai produksi kemudian tuliskan masingmasing pada rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN III TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu gergajian, veneer, particle board, dan yang lainnya.
Jenis-jenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau kode
2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus, dan
September masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5)
dari masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN III TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
yang diekspor pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan m3 atau kode 2 untuk satuan Ton.
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Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus,
dan September masing-masing pada Kolom (3), (4), dan
(5) dari masing-masing jenis kayu olahan yang diekspor
pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN III TAHUN
SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus,
dan September masing-masing pada Kolom (3), (4), dan
(5) dari masing-masing jenis produksi hasil hutan non
kayu pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
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BLOK VIII.

PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN III
TAHUN SURVEI

Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenisjenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus, dan
September masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu
pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.PROV3.
BLOK X. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok IX
ini adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
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2.1.5 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan Oktober-Desember
2.1.5.1 Tujuan
Daftar DKT.PROV4 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan II mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing provinsi.
Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan provinsi.
2.1.5.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.PROV4 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan IV Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan IV Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan IV Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan IV Tahun survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok IX

: Catatan

Blok X

: Pengesahan

2.1.5.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI
Tuliskan nama dan kode provinsi yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Provinsi) yang di survei, kemudian
tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan kode provinsi,
nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan, kode pos,
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nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan tersebut.
BLOK III. PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan IV
Tahun survei.
Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk
Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom

Rencana

(Rincian 1b,)
jumlah Rincian
target dan

realisasi di Rincian 1 (Hak Pengusahaan Hutan/HPH).
Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian 2),
Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman Industri
(Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)
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B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti, kruing,
damar, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat

dapat dilihat

pada Lampiran 1.
Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3 selama
bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing
pada Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu
bulat yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan Oktober s/d
Desember (triwulan IV) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Oktober, November,
Desember, total triwulan IV, dan total nilai produksi

kemudian tuliskan masing-

masing pada rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu

gergajian,

veneer,

lainnya.Jenis-jenis

kayu

particle
olahan

board,
dapat

dan

yang

dilihat

pada

Lampiran 2.
Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau kode
2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom (3),
(4), dan (5) dari masing-masing jenis kayu olahan pada
Kolom (1).
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Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
yang diekspor pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk
satuan m3 atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom
(3),(4), dan (5) dari masing-masing jenis kayu olahan yang
diekspor pada Kolom (1).
Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN IV TAHUN
SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.
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Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom
(3),(4), dan (5) dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1).
Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN IV
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenisjenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom
(3),(4), dan (5) dari masing-masing jenis produksi olahan
hasil hutan non kayu pada kolom (1).
Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
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BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.PROV4.
BLOK X. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok IX ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
2.2

Pengumpulan Data Kehutanan Kabupaten/Kota

2.2.1 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan Januari-Maret
2.2.1.1 Tujuan
Daftar DKT.KAB1 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan I mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, produksi hasil hutan non kayu, luas lahan kritis, keterangan perusahaan
HPH (IUPHHK-HA), keterangan perusahaan HPHT/PERUM PERHUTANI/HTI
(IUPHHK-HT), dan keterangan perusahaan satwa dan tumbuhan liar (STL) yang
ada di masing-masing kabupaten/kota. Instansi yang disurvei adalah dinas
kehutanan kabupaten/kota.
2.2.1.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.KAB1 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan I Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan I Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan I Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan I Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan I Tahun Survei
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Blok IX

: Keterangan Perusahaan HPH (IUPHHK-HA) Tahun Survei

Blok X

: Keterangan

Perusahaan

HPHT/PERUM

PERHUTANI/HTI

(IUPHHKHT) Tahun Survei
Blok XI

: Keterangan Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
(STL) Tahun Survei

Blok XII

: Luas Lahan Kritis

Blok XIII

: Catatan

Blok XIV

: Pengesahan

2.2.1.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA KABUPATEN/KOTA
Tuliskan nama dan kode dari provinsi dan kabupaten/kota yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) yang di survei,
kemudian tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan
kode provinsi, nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan,
kode pos, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan
tersebut.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN I TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan I
Tahun survei.
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Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk
Rencana Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
(Rincian 1b,) dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
jumlah Rincian 1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom
target dan realisasi di Rincian 1 (Hak Pengusahaan
Hutan/HPH).

Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian
2), Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman
Industri (Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya
(Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
sengon, jati, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat dapat
dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3 selama
bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing pada
Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan Januari s/d Maret
(triwulan I) dari masing-masing jenis kayu bulat yang ada
pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom (1).
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Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Januri, Februari, Maret,
total triwulan I, dan total nilai produksi

kemudian tuliskan masing-masing pada

rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu gergajian, veneer, particle board, dan yang lainnya.
Jenis-jenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan pada
kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau kode 2
untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5) dari
masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
yang diekspor pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk
satuan m3 atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Januari,

Februari, dan Maret masing-masing pada Kolom (3),(4),
dan (5) dari masing-masing jenis kayu olahan yang
diekspor pada Kolom (1).
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Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari,
dan Maret masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu pada
kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan I dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan Ton, kode
2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk satuan Batang.

32

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

Kolom

(3)

:

s.d. (5)

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari, dan
Maret masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari masingmasing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu pada kolom
(1).

Kolom (6)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Januari, Februari, dan
Maret masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari masingmasing jenis produksi olahan hasil hutan non kayu pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil hutan non kayu
kemudian tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. KETERANGAN PERUSAHAAN HPH (IUPHHK-HA) TAHUN SURVEI
Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK),
serta luas areal pada masing-masing kolom (1) sampai dengan kolom (5).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan HPH (IUPHHK-HA), maka dapat
ditambahkan kertas baru dengan memfotokopi terlebih dahulu Blok IX ini.
BLOK X. KETERANGAN PERUSAHAAN HPHT / PERUM PERHUTANI / HTI
(IUPHHK-HT) TAHUN SURVEI
Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK), luas
tanam (dalam Ha), serta luas panen (dalam Ha) pada masing-masing kolom (1)
sampai dengan kolom (6).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan HPHT/Perum Perhutani/HTI (IUPHHK-HT),
maka dapat ditambahkan di kertas baru dengan memfotokopi terlebih dahulu Blok X
ini.
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BLOK XI. KETERANGAN PERUSAHAAN PENANGKARAN SATWA DAN
TUMBUHAN LIAR (STL) TAHUN SURVEI
Tuliskan nama perusahaan, alamat kantor di daerah beserta nomor telepon, alamat
kantor pusat beserta nomor telepon, tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK),
serta jenis satwa dan tumbuhan liar pada masing-masing kolom (1) sampai dengan
kolom (5).
Jika terdapat lebih dari 10 perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
(STL), maka dapat ditambahkan di kertas baru dengan memfotokopi terlebih dahulu
Blok XI ini.
BLOK XII. LUAS LAHAN KRITIS
Rincian 1

: Tuliskan luas lahan kritis (dalam Ha) yang berada di dalam kawasan
hutan pada kolom (2).

Rincian 2

: Tuliskan luas lahan kritis (dalam Ha) yang berada di luar kawasan
hutan pada kolom (2).

Jumlahkan luas lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan (Rincian 1)
dengan luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan (Rincian 2). Kemudian
tuliskan hasilnya pada Rincian Jumlah kolom (2).
BLOK XIII. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.KAB1.
BLOK XIV. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok XII ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
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2.2.2 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Bulan April-Juni
2.2.2.1 Tujuan
Daftar DKT.KAB2 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan II mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing provinsi.
Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan provinsi.
2.2.2.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.KAB2 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan II Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan II Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan II Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan II Tahun Survei

Blok IX

: Catatan

Blok X

: Pengesahan

2.2.2.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA KABUPATEN/KOTA
Tuliskan nama dan kode dari provinsi dan kabupaten/kota yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) yang di survei,
kemudian tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan
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kode provinsi, nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan,
kode pos, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan
tersebut.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN II TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan II Tahun
survei.
Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta

total

nilai

realisasi

(dalam

ribuan

rupiah)

untuk

Rencana Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
(Rincian 1b,) dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
jumlah Rincian 1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom
target

dan

realisasi

di

Rincian

1

(Hak

Pengusahaan

Hutan/HPH).
Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian
2), Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman
Industri (Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian
6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 5, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)
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B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
sengon, jati, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat dapat
dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3 selama
bulan April, Mei, dan Juni masing-masing pada Kolom (2),(3),
dan (4) dari masing-masing jenis kayu bulat yang ada pada
kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan April s/d Juni
(triwulan II) dari masing-masing jenis kayu bulat yang ada
pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan April, Mei, Juni, total
triwulan II, dan total nilai produksi kemudian tuliskan masing-masing pada rincian
Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN II TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu

gergajian,

lainnya.Jenis-jenis

veneer,
kayu

particle
olahan

board,
dapat

dan

yang

dilihat

pada

Lampiran 2.
Kolom (2

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau
kode 2 untuk satuan Ton.
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Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan
Juni masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN II TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
yang diekspor pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan m3 atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan Juni
masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari masingmasing jenis kayu olahan yang diekspor pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN II TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1).Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.
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Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan
Juni masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu pada
kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN II
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu.
Jenis-jenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada
Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan April, Mei, dan
Juni masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5) dari
masing-masing jenis produksi olahan hasil hutan non
kayu pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan II dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
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BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.KAB2.
BLOK X. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok VIII ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
2.2.3 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulan Bulan Juli-September
2.2.3.1 Tujuan
Daftar DKT.KAB3 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan III mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing
kabupaten/kota. Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan kabupaten/kota.
2.2.3.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.KAB3 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi

Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan III Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan III Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan III Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan III Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan III Tahun Survei

Blok IX

: Catatan

Blok X

: Pengesahan
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2.2.3.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA KABUPATEN/KOTA
Tuliskan nama dan kode dari provinsi dan kabupaten/kota yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) yang di survei,
kemudian tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan
kode provinsi, nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan,
kode pos, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan
tersebut.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN III TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan III
Tahun survei.
Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta total nilai realisasi (dalam ribuan rupiah) untuk
Rencana Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
(Rincian 1b,) dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
jumlah Rincian 1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom
target dan realisasi di Rincian 1 (Hak Pengusahaan
Hutan/HPH).
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Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian
2), Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman
Industri (Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya
(Rincian 6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti,
kruing, damar, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat
dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3
selama bulan Juli, Agustus, dan September masing-masing
pada Kolom (2),(3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu
bulat yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan

volume

produksi

selama

bulan

Juli

s/d

September (triwulan III) dari masing-masing jenis kayu
bulat yang ada pada kolom (1).
Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Juli, Agustus,
September, total triwulan III, dan total nilai produksi kemudian tuliskan masingmasing pada rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
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BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN III TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu

gergajian,

lainnya.Jenis-jenis

veneer,
kayu

particle
olahan

board,
dapat

dan

yang

dilihat

pada

Lampiran 2.
Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau
kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus, dan
September masing-masing pada Kolom (3), (4), dan (5)
dari masing-masing jenis kayu olahan pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN III TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
yang diekspor pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan m3 atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus,
dan September masing-masing pada Kolom (3),(4), dan
(5) dari masing-masing jenis kayu olahan yang diekspor
pada Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).
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Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN III TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus, dan
September masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5)
dari masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu
pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan III dari masing-masing jenis produksi hasil hutan
non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN III
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu.
Jenis-jenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada
Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3
untuk satuan Batang.
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Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan volume produksi selama bulan Juli, Agustus,
dan September masing-masing pada Kolom (3), (4),
dan (5) dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah)
selama triwulan III dari masing-masing jenis produksi
olahan hasil hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.KAB3.
BLOK X. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok IX ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
2.2.4 Pengumpulan Data Kehutanan Bulan Oktober-Desember
2.2.4.1 Tujuan
Daftar DKT.KAB4 digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci pada
Triwulan IV mengenai produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, ekspor kayu
olahan, dan produksi hasil hutan non kayu yang ada di masing-masing
kabupaten/kota. Instansi yang disurvei adalah dinas kehutanan kabupaten/kota.
2.2.4.2 Keterangan yang Dikumpulkan
Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar DKT.KAB4 meliputi :
Blok I

: Cakupan Wilayah Data Provinsi
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Blok II

: Sumber Data

Blok III

: Petugas

Blok IV

: Produksi Kayu Bulat Triwulan IV Tahun Survei

Blok V

: Produksi Kayu Olahan Triwulan IV Tahun Survei

Blok VI

: Ekspor Kayu Olahan Triwulan IV Tahun Survei

Blok VII

: Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulan IV Tahun Survei

Blok VIII

: Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu Triwulan IV Tahun Survei

Blok IX

: Catatan

Blok X

: Pengesahan

2.2.4.2 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, serta Konsistensinya
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA KABUPATEN/KOTA
Tuliskan nama dan kode provinsi yang dicacah.
BLOK II. SUMBER DATA
Tuliskan Nama Instansi (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) yang di survei,
kemudian tuliskan Alamat Dinas Kehutanan tersebut, yang terdiri dari nama dan
kode provinsi, nama dan kode kabupaten, nama dan kode kecamatan, nama jalan,
kode pos, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email dari dinas kehutanan
tersebut.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas yang terdiri dari pencacah dan pemberi data beserta nomer
handphone, kemudian tuliskan tanggal pelaksanaan pencacahan serta bubuhkan
tanda tangan pencacah dan pemberi data di kotak yang tersedia.

46

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
A. BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI
Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu
bulat menurut target dan realisasi, serta total nilai realisasi selama Triwulan IV
Tahun survei.
Rincian 1

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat (m3),
serta

total

nilai

realisasi

(dalam

ribuan

rupiah)

untuk

Rencana Kerja Tahunan/RKT (Rincian 1a), Carry Over
(Rincian 1b,) dan lainnya (Rincian 1c), kemudian tuliskan
jumlah Rincian 1a, 1b, dan 1c pada masing-masing kolom
target

dan

realisasi

di

Rincian

1

(Hak

Pengusahaan

Hutan/HPH).
Rincian 2 s.d 6

: Tuliskan target dan realisasi volume produksi kayu bulat, serta
total nilai realisasi untuk Ijin Pemanfaatan Kayu/IPK (Rincian
2), Hutan Hak/Hutan Rakyat (Rincian 3), Hutan Tanaman
Industri (Rincian 4), Perhutani (Rincian 5), dan lainnya (Rincian
6).

Jumlahkan target, realisasi volume produksi kayu bulat dan total nilai realisasi dari
rincian 1 s.d 6, lalu tuliskan di Rincian Jumlah untuk masing-masing kolom.
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. BERDASARKAN JENIS KAYU BULAT DAN BULAN PRODUKSI
Kolom (1)

: Tuliskan jenis produksi kayu bulat, misalkan : meranti, kruing,
damar, dan yang lainnya. Jenis-jenis kayu bulat

dapat

dilihat pada Lampiran 1.
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Kolom (2) s.d. (4)

: Tuliskan volume produksi per bulan dalam satuan m3 selama
bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing
pada Kolom (2), (3), dan (4) dari masing-masing jenis kayu
bulat yang ada pada kolom (1).

Kolom (5)

: Jumlahkan volume produksi selama bulan Oktober s/d
Desember (triwulan IV) dari masing-masing jenis kayu bulat
yang ada pada kolom (1).

Kolom (6)

: Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis kayu bulat pada kolom
(1).

Jumlahkan volume produksi seluruh kayu bulat pada bulan Oktober, November,
Desember, total triwulan IV, dan total nilai produksi

kemudian tuliskan masing-

masing pada rincian Jumlah kolom (2), (3), (4), (5), dan (6).
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan, misalkan : kayu lapis,
kayu

gergajian,

lainnya.Jenis-jenis

veneer,
kayu

particle
olahan

board,
dapat

dan

yang

dilihat

pada

Lampiran 2.
Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan
pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3 atau
kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom
(3), (4), dan (5) dari masing-masing jenis kayu olahan
pada Kolom (1).
Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing kayu olahan pada kolom
(1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
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BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN IV TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi kayu olahan yang dieskpor. Jenisjenis kayu olahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis kayu olahan yang
diekspor pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk satuan m3
atau kode 2 untuk satuan Ton.

Kolom (3) s.d. (5) :

Tuliskan volume produksi selama bulan Oktober, November,
dan Desember masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5)
dari masing-masing jenis kayu olahan yang diekspor pada
Kolom (1).

Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai ekspor (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing kayu olahan pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai ekspor dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN IV TAHUN
SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi hasil hutan non kayu. Jenis-jenis
hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5) :

Tuliskan volume produksi selama bulan Oktober, November,
dan Desember masing-masing pada Kolom (3),(4), dan (5)
dari masing-masing jenis produksi hasil hutan non kayu pada
kolom (1).
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Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis produksi hasil hutan non
kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi dari masing-masing kayu olahan kemudian tuliskan
pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN IV
TAHUN SURVEI
Kolom (1)

:

Tuliskan jenis produksi olahan hasil hutan non kayu. Jenisjenis hasil hutan non kayu dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kolom (2)

:

Tuliskan satuan dari masing-masing jenis produksi hasil
hutan non kayu pada kolom (1). Tuliskan kode 1 untuk
satuan Ton, kode 2 untuk satuan Liter, dan kode 3 untuk
satuan Batang.

Kolom (3) s.d. (5)

:

Tuliskan

volume

produksi

selama

bulan

Oktober,

November, dan Desember masing-masing pada Kolom
(3),(4), dan (5) dari masing-masing jenis produksi olahan
hasil hutan non kayu pada kolom (1).
Kolom (6)

:

Tuliskan total nilai produksi (dalam ribuan rupiah) selama
triwulan IV dari masing-masing jenis produksi olahan hasil
hutan non kayu pada kolom (1).

Jumlahkan total nilai produksi olahan dari masing-masing hasil non kayu kemudian
tuliskan pada rincian Jumlah kolom (6).
BLOK IX. CATATAN
Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan untuk
memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar DKT.KAB4.
BLOK X. PENGESAHAN
Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok IX ini
adalah benar adanya. Berisi alamat pengisian, tanggal pengisian, contact person
instansi, tanda tangan, dan nama jelas pimpinan instansi, serta stempel instansi.
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BAB III
TATA CARA EDITING DAN CODING

3.1.Daftar DKT.PROV1 dan DKT.KAB1
BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
Periksa kode provinsi untuk daftar DKT.PROV1 dan kode provinsi serta kode
kabupaten/kota untuk daftar DKT.KAB1 apakah sudah sesuai dengan master kode
provinsi dan kabupaten/kota.
BLOK II. SUMBER DATA
1. Periksa kesesuaian nama instansi dinas kehutanan provinsi/kabupaten/ kota
yang ada pada blok ini dengan yang ada pada Blok I.
2. Periksa alamat instansi dinas kehutanan, apakah sudah benar dan lengkap.
Alamat instansi dinas kehutanan terdiri dari nama dan kode provinsi, nama dan
kode kabupaten/kota, nama jalan, kode pos, telepon, fax, dan alamat email.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas pencacah dan pemberi data beserta nomor handphone
yang bisa dihubungi, tuliskan tanggal pelaksanaan,

kemudian bubuhkan tanda

tangan pencacah dan pemberi data di tempat yang tersedia.
BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN I TAHUN SURVEI
A. Berdasarkan Sumber Produksi
1. Periksa kewajaran isian kolom (2) dan kolom (3) untuk setiap rincian 1 s.d.
rincian 6, isian kolom (3) harus kurang dari atau sama dengan isian kolom (2).
2. Periksa kewajaran isian total nilai realisasi di kolom (4) dengan cara melihat
harga per satuan volume kayu bulat (total nilai produksi kayu bulat dibagi
dengan volume realisasi) untuk setiap rincian.

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

51

3. Rincian 1 merupakan penjumlahan dari rincian 1a sampai rincian 1c untuk
setiap kolom.
4. Periksa isian jumlah, apakah merupakan penjumlahan dari rincian 1 sampai
dengan rincian 6 (rincian 1a sampai dengan rincian 1c tidak perlu
dijumlahkan).
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. Berdasarkan Jenis Kayu Bulat dan Bulan Produksi
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Bulat pada setiap
uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis kayu bulat pada
Lampiran 1.
2. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (2)
s.d. kolom (4).
3. Periksa jumlah produksi kayu bulat selama triwulan I pada kolom (5) apakah
sudah benar.
4. Periksa kewajaran isian total nilai realisasi di kolom (6) dengan cara melihat
harga per satuan volume kayu bulat (total nilai produksi kayu bulat dibagi
dengan volume realisasi) untuk setiap kayu bulat pada kolom (1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk masing-masing satuan pada kolom (2) s.d.
kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga kayu bulat (Kolom 6 dibagi
kolom 5) harus wajar
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Olahan pada setiap
uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis kayu olahan pada
Lampiran 2.
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2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2) untuk setiap Jenis Produksi
Kayu Olahan yang ada pada kolom (1) dengan melihat Lampiran 2.
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan harga per satuan volume kayu olahan (total nilai produksi kayu
olahan dibagi dengan volume produksi) untuk setiap kayu olahan pada kolom
(1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga kayu olahan (Kolom 6
dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Olahan yang
Diekspor pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis
kayu olahan pada Lampiran 2.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Kayu Olahan yang Diekspor yang ada pada kolom (1) dengan melihat
Lampiran 2.
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai ekspor di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan nilai ekspor per satuan volume kayu olahan (total nilai ekspor kayu
olahan dibagi dengan volume ekspor) untuk setiap kayu olahan pada kolom
(1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga ekspor kayu olahan(Kolom
6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

53

BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Hasil Hutan Non Kayu
pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis hasil hutan
non kayu pada Lampiran 3.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Hasil Hutan Non Kayu yang ada pada kolom (1) dengan melihat Lampiran 3..
3. Periksa kewajaran isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada
kolom (3) s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi hasil hutan non kayu di kolom (6)
dengan cara melihat perkiraan harga per satuan (total nilai produksi dibagi
dengan volume produksi) untuk setiap hasil hutan non kayu pada kolom (1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga hasil hutan non kayu
(Kolom 6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK VIII. PRODUKSI OLAHAN HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I
TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Olahan Hasil Hutan Non
Kayu pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis hasil
hutan non kayu pada Lampiran 3.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis
Produksi Olahan Hasil Hutan Non Kayu yang ada pada kolom (1) dengan
melihat Lampiran 3..
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan harga per satuan (total nilai produksi dibagi dengan volume
produksi) untuk setiap hasil hutan non kayu pada kolom (1).
Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
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Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga olahan hasil hutan non
kayu (Kolom 6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK IX. KETERANGAN PERUSAHAAN HPH (IUPHHK – HA) TAHUN SURVEI
1. Periksa nama perusahaan (kolom (1)) apakah sudah benar dan sesuai
dengan yang ada di lapangan.
2. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan cabang maka
kolom (2) dan kolom (3) harus terisi. Periksa apakah alamat dan nomor
telepon perusahaan sudah benar.
3. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan tanpa cabang
maka hanya kolom (3) yang terisi, kolom (2) tidak terisi. Periksa apakah
alamat dan nomor telepon perusahaan sudah benar.
4. Periksa apakah isian tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK) pada kolom
(4) sudah lengkap.
5. Periksa kewajaran luas areal pada isian kolom (5).
BLOK X. KETERANGAN PERUSAHAAN HPHT / PERUM PERHUTANI / HTI
(IUPHHK – HT) TAHUN SURVEI
1. Periksa nama perusahaan (kolom (1)) apakah sudah benar dan sesuai
dengan yang ada di lapangan.
2. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan cabang maka
kolom (2) dan kolom (3) harus terisi. Periksa apakah alamat dan nomor
telepon perusahaan sudah benar.
3. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan tanpa cabang
maka hanya kolom (3) yang terisi, kolom (2) tidak terisi. Periksa apakah
alamat dan nomor telepon perusahaan sudah benar.
4. Periksa apakah isian tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK) pada kolom
(4) sudah lengkap.
5. Periksa kewajaran luas tanam dan luas panen pada isian kolom (5) dan kolom
(6). Dimana luas panen harus lebih kecil atau sama dengan luas tanam.
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BLOK XI. KETERANGAN PERUSAHAAN PENANGKARAN SATWA DAN
TUMBUHAN LIAR (STL) TAHUN SURVEI
1. Periksa nama perusahaan (kolom (1)) apakah sudah benar dan sesuai
dengan yang ada di lapangan.
2. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan cabang maka
kolom (2) dan kolom (3) harus terisi. Periksa apakah alamat dan nomor
telepon perusahaan sudah benar.
3. Jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan tanpa cabang
maka hanya kolom (3) yang terisi, kolom (2) tidak terisi. Periksa apakah
alamat dan nomor telepon perusahaan sudah benar.
4. Periksa apakah isian tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK) pada kolom
(4) sudah lengkap.
5. Periksa apakah penulisan jenis satwa dan tumbuhan liar yang ditulis pada
kolom (5) sudah benar.
BLOK XII. LUAS LAHAN KRITIS
1. Jika di wilayah provinsi atau kabupaten yang dicacah tidak terdapat luas lahan
kritis maka Rincian 1 dan 2 tidak terisi.
2. Jika di wilayah provinsi atau kabupaten yang dicacah terdapat luas lahan kritis
maka Periksa kewajaran isian Rincian 1 dan 2.
3. Periksa Rincian Jumlah pada (kolom (2)) apakah sudah benar
BLOK XIII. CATATAN
Perhatikan isi catatan. Jika isi catatan bertujuan untuk memperjelas isian yang ada
pada Daftar DKT.PROV1 dan DKT.KAB1 maka segera tindak lanjuti
dengan cara memeriksa isian terkait.
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BLOK XIV. PENGESAHAN

1. Pastikan isian Blok Pengesahan tempat, tanggal, dan contact person instansi
dinas kehutanan sudah terisi.

2. Pastikan nama jelas dan tanda tangan pimpinan instansi dinas kehutanan
serta stempel instansi dinas kehutanan sudah dilengkapi sebagai tanda
pengesahan pengisian Daftar DKT.PROV1 dan DKT.KAB1.

3. Apabila pengisian pada Blok-blok sebelumnya kurang jelas, maka untuk
konfirmasi bisa menghubungi contact person yang ada
3.2.

Daftar DKT.PROV2, DKT.PROV3, DKT.PROV4, DKT-.KAB2, DKT.KAB3,
dan DKT.KAB4

BLOK I. CAKUPAN WILAYAH DATA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
Periksa kode provinsi untuk daftar DKT.PROV2, DKT.PROV3, dan DKT.PROV4
serta kode provinsi serta kode kabupaten/kota untuk daftar DKT.KAB2, DKT.KAB3,
dan DKT.KAB4 apakah sudah sesuai dengan master kode provinsi dan
kabupaten/kota.
BLOK II. SUMBER DATA
1. Periksa kesesuaian nama instansi dinas kehutanan provinsi/kabupaten/ kota
yang ada pada blok ini dengan yang ada pada Blok I.
2. Periksa alamat instansi dinas kehutanan, apakah sudah benar dan lengkap.
Alamat instansi dinas kehutanan terdiri dari nama dan kode provinsi, nama dan
kode kabupaten, nama jalan, kode pos, telepon, fax, dan alamat email.
BLOK III PETUGAS
Tuliskan nama petugas pencacah dan pemberi data beserta nomer handphone
yang bisa dihubungi, tuliskan tanggal pelaksanaan,

kemudian bubuhkan tanda

tangan pencacah dan pemberi data di tempat yang tersedia.
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BLOK IV. PRODUKSI KAYU BULAT TRIWULAN II/III/IV TAHUN SURVEI
A. Berdasarkan Sumber Produksi
1. Periksa kewajaran isian kolom (2) dan kolom (3) untuk setiap rincian 1 s.d.
rincian 6, isian kolom (3) harus kurang dari atau sama dengan isian kolom (2).
2. Periksa kewajaran isian total nilai realisasi di kolom (4) dengan cara melihat
harga per satuan volume kayu bulat (total nilai produksi kayu bulat dibagi
dengan volume realisasi) untuk setiap rincian.
3. Rincian 1 merupakan penjumlahan dari rincian 1a sampai rincian 1c untuk
setiap kolom.
4. Periksa isian jumlah, apakah merupakan penjumlahan dari rincian 1 sampai
dengan rincian 6 (rincian 1a sampai dengan rincian 1c tidak perlu
dijumlahkan).
Catatan :
•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (3) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (5)

•

Blok IVA Rinc Jumlah kol (4) = Blok IVB Rinc Jumlah kol (6)

B. Berdasarkan Jenis Kayu Bulat dan Bulan Produksi
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Bulat pada setiap
uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis kayu bulat pada
Lampiran 1.
2. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (2)
s.d. kolom (4).
3. Periksa jumlah produksi kayu bulat selama triwulan I pada kolom (5) apakah
sudah benar.
4. Periksa kewajaran isian total nilai realisasi di kolom (6) dengan cara melihat
harga per satuan volume kayu bulat (total nilai produksi kayu bulat dibagi
dengan volume realisasi) untuk setiap kayu bulat pada kolom (1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk masing-masing satuan pada kolom (2) s.d.
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kolom (6) apakah sudah benar.

Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga kayu bulat(Kolom 6 dibagi
kolom 5) harus wajar
BLOK V. PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Olahan pada setiap
uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis kayu olahan pada
Lampiran 2.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Kayu Olahan yang ada pada kolom (1) dengan melihat Lampiran 2.
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan harga per satuan volume kayu olahan (total nilai produksi kayu
olahan dibagi dengan volume produksi) untuk setiap kayu olahan pada kolom
(1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga kayu olahan(Kolom 6 dibagi
jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK VI. EKSPOR KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Kayu Olahan yang
Diekspor pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis
kayu olahan pada Lampiran 2.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Kayu Olahan yang Diekspor yang ada pada kolom (1) dengan melihat
Lampiran 2.
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
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s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai ekspor di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan nilai ekspor per satuan volume kayu olahan (total nilai ekspor kayu
olahan dibagi dengan volume ekspor) untuk setiap kayu olahan pada kolom
(1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing ekspor harga kayu olahan(Kolom
6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK VII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Hasil Hutan Non Kayu
pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis hasil hutan
non kayu pada Lampiran 3.
2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Hasil Hutan Non Kayu yang ada pada kolom (1) dengan melihat Lampiran 3..
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3) s.d.
kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan harga per satuan (total nilai produksi dibagi dengan volume produksi)
untuk setiap hasil hutan non kayu pada kolom (1).
5. Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga hasil hutan non kayu
(Kolom 6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK VIII. PRODUKSI HASIL HUTAN NON KAYU TRIWULAN I TAHUN SURVEI
1. Periksa kebenaran pemberian nama Jenis Produksi Hasil Hutan Non Kayu
pada setiap uraian yang terisi pada kolom (1). Bila perlu lihat jenis hasil
hutan non
kayu pada Lampiran 3.
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2. Periksa kesesuaian pemberian satuan (kolom (2)) untuk setiap Jenis Produksi
Hasil Hutan Non Kayu yang ada pada kolom (1) dengan melihat Lampiran 3..
3. Periksa isian rincian Volume Produksi per Bulan yang terisi pada kolom (3)
s.d. kolom (5).
4. Periksa kewajaran isian total nilai produksi di kolom (6) dengan cara melihat
perkiraan harga per satuan (total nilai produksi dibagi dengan volume
produksi) untuk setiap hasil hutan non kayu pada kolom (1).
Periksa isian rincian jumlah untuk kolom (6) apakah sudah benar.
Catatan : Periksa kewajaran masing-masing harga produksi hasil hutan non
kayu (Kolom 6 dibagi jumlah kolom 3 s/d kolom 5) harus wajar
BLOK IX. CATATAN
Perhatikan isi catatan. Jika isi catatan bertujuan untuk memperjelas isian yang ada
pada Daftar DKT.PROV2, DKT.PROV3, dan DKT.PROV4 serta DKT.KAB2,
DKT.KAB3, dan DKT.KAB4 maka segera tindak lanjuti dengan cara memeriksa isian
terkait.
BLOK X. PENGESAHAN
1. Pastikan isian Blok Pengesahan tempat, tanggal, dan contact person instansi
dinas kehutanan sudah terisi.
2. Pastikan nama jelas dan tanda tangan pimpinan instansi dinas kehutanan serta
stempel instansi dinas kehutanan sudah dilengkapi sebagai tanda pengesahan
pengisian

Daftar

DKT.PROV2,

DKT.PROV3,

dan

DKT.PROV4

serta

DKT.KAB2, DKT.KAB3, dan DKT.KAB4.
3. Apabila pengisian pada Blok-blok sebelumnya kurang jelas, maka untuk
konfirmasi bisa menghubungi contact person yang ada
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Lampiran 1.
Jenis Produksi Kayu Bulat (m³)
Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

001

Adat

048

Gita-gita

095

Leda

142

Ploso

002

Agathis

049

Glodokan

096

Lembagung

143

Pulai

003

Akasia

050

Hopea

097

Lenggudi

144

Punggai

004

Ampupu

051

Icap

098

Lengori

145

Puspa

005

Anggi

052

Indah

099

Lesi-lesi

146

Putat Gajah

006

Angsana

053

Jabon

100

Leucena

147

Ramin

007

Anting-anting

054

101

Liang Liu

148

Rasamala

008

Asam Kranji

055

Jamuju

102

Mahoni

149

Rengas

009

Asam Landa

056

Jaranan

103

Maja

150

Resak

010

Asam Landi

057

Jati

104

Makila

151

011

Asoka

058

Jati Putih

105

Manggrove

152

012

Bahang

059

Jelutung

106

Matoa

153

S.Batu

013

Bakau

060

Johar

107

Medang

154

Saga

014

Balam

061

Kala-kala

108

Melapi

155

Salam

015

Balau

062

Kaliandra

109

Melur

156

Salimuli

016

Balsa

063

Kapok Hutan

110

157

Samar

017

Bangkirai

064

Kapok Randu

111

Mentaos

158

Saninten

018

Bayur

065

Kapur

112

Mentibu

159

Semantok
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Jambu
Dersana

Mensiro
Gunung

Rimba
Campuran
Sengon/Alba
zia
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Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

019

Bejawas

066

Karet/Hevea

113

Merambung

160

Simpur

020

Benda

067

Kasai

114

Meranti

161

Sinampar

021

Benuang

068

Kayu Arang

115

162

Sindur

022

Bintangur

069

Kayu Hitam

116

163

Siuri

070

Kayu Hujan

117

164

Sonokeling

Kode

023

Bintangur
Laut

Meranti
Kuning
Meranti
Merah
Meranti
Putih

024

Bisbul

071

Kayu Kedonca

118

Merawan

165

Sungkai

025

Bugis

072

Kayu Lara

119

Merbau

166

Suren

026

Bungur

073

Kayu Merah

120

Merdodong

167

Surian

027

Cemara

074

Kayu Musim

121

Mersawa

168

Tahan

028

Cemara Laut

075

Kayu Putih

122

169

Talok/Kersen

029

Cempaga

076

Kebal Ayam

123

Mindi

170

Tangkil

030

Cendana

077

Keben

124

Murbey

171

Tanjung

031

Cengal

078

Kedawung

125

Nanfu

172

Tapi-tapi

032

Cipres

079

Kemiri

126

Nyamplung

173

Tapus

033

Dahu

080

Kempas

127

Nyatoh

174

Tekik

034

Damar

081

Kemutun

128

Nyirih Bunga

175

Tempudau

035

Dara-dara

082

Kenari

129

P. Pahe

176

Tenggulun

036

Duabanga

083

Kendal Kerbau

130

Pala

177

Tengkawang

037

Durian

084

Kepuh

131

Palapi

178

Terap
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Metangur
Sulat

63

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

Kode

Jenis
kayu bulat

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

038

Ebony

085

Ketapang

132

039

Flamoyan

086

Kiara Payung

133

040

GM. Arborea

087

Klampis

088

041

Gadog/
Gintunga

Palem

179

Terentang

Papung

180

Trembesi

134

Pasang

181

Turi

Kolaka

135

Pedali

182

Tusam

Pegah

183

Ulin

184

Waru

Serdang

042

Gapola

089

Krambuku

136

043

Gebang

090

Kruing

137

044

Gelam

091

Kulim

138

Perupuk

185

Waru Laut

045

Gerunggung

092

Kupang

139

Petaling

186

Wiu

046

Gia

093

Kupu-kupu

140

Pilang

187

Lainnya

047

Giam

094

Lamtoro

141

Pinus

999

Eucalyptus

64

Pelawan
Merah
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Lampiran 2.
Jenis Produksi Kayu Olahan
Kode

Jenis Kayu Olahan

Jenis

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

2100

Arang Kayu (wood charcoal)

2200

Chip & partikel (chip &

ton
m

particles)
2300

Limbah kayu (wood residues)

2400

Kayu gergajian (sawnwood)

2510

Veneer

2520

Kayu lapis (plywood)

3

m3
‐
‐
‐
‐

Papan
Balok
Kasok/kasau
S2S, S3S, S4S

m3

m3
‐ Veneer Plywood (triplek)
‐ Core Plywood/Blockboard/Lumber
Core
‐ Cellular Board

m3

‐ Composite Plywood
‐ Fancy Plywood/Film Faced
Plywood/Paper Overlay/Polyester
Plywood
2530

Papan partikel (chipboard)

‐ Oriented strand board (OSB)
‐ Waferboard

m3

‐ flakeboard
2540

Papan serat (fibreboard)

‐ hardboard/high density fibreboard
(HDF)
‐ medium density fibreboard (MDF)

m3

‐ mediumboard
‐ softboard (insulating board)
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Kode

Jenis Kayu Olahan

Jenis

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

2600

Bubur kayu (pulp)

ton

2711

Moulding/dowel

m3

2712

Finger jointed

m3

2713

Barecore

m3

2714

Finger jointed laminated board

m

(FJLB)

3

2715

Flooring/parket

m3

2716

decking

m3

2720

Pembungkus &kemasan kayu

‐ packing

(wooden wrapping & packaging

‐ box

material)

‐ krat kayu

m3

‐ drum kabel dari kayu
‐ pallet
2730

Produk kayu untuk dekoratif

‐ bingkai lukisan/foto/cermin

(wood product for

‐ peralatan makan dari kayu

domestic/decoratif use)

(sendok, garpu, dll)
‐ kotak perhiasan dari kayu

m3

‐ patung/ornamen dari kayu
‐ rak dari kayu
2740

Produk kayu lainnya (others

‐ gagang kayu

manufactured wood products)

‐ hanger/gantungan baju dari kayu

m3

‐ peti mati dari kayu
2750

66

Kayu pertukangan (builder’s

‐ jendela, pintu

joinery and carpentry of wood)

‐ sirap (atap)

m

3
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Kode

Jenis Kayu Olahan

Jenis

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

2760

Furnitur kayu (wooden
furniture)

2770

Bahan bangunan prefabrikasi
(prefabricated buildings)
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m

3

m3
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Lampiran 3.
Jenis Produksi Hasil Hutan Non Kayu

Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

resin

3001

kopal

ton

3002

biga

ton

3003

damar

ton

3004

embalau

ton

3005

resin gaharu, resin kemedangan

ton

3006

kapur barus

ton

3007

resin kemenyan

ton

3008

seed lak

ton

3009

resin jernang

ton

3010

gondorukem

ton

3011

minyak akar wangi

liter

3012

minyak gandapura

liter

3013

minyak cendana

liter

3014

minyak eukaliptus (leda)

liter

3015

minyak gaharu

liter

3016

minyak kamper

liter

3017

minyak kayu manis

liter

3018

minyak kayu putih

liter

3019

minyak kembang mas

liter

3020

minyak kenanga

liter

minyak atsiri

68
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

minyak lemak

3021

minyak kruing

liter

3022

minyak kilemo

liter

3023

minyak lawang

liter

3024

minyak masohi

liter

3025

minyak pangi

liter

3026

minyak sintok

liter

3027

minyak trawas

liter

3028

minyak terpentin

liter

3029

minyak yiang-yiang

liter

3030

minyak balam

liter

3031

minyak bintaro/cerbera

liter

3032

minyak buah merah

liter

3033

minyak croton

liter

3034

minyak kelor

liter

3035

minyak kemiri

liter

3036

minyak kenari

liter

3037

minyak ketapang

liter

3038

minyak ketiau

liter

3039

minyak lena

liter

3040

minyak makadamia

liter

3041

minyak intaran (mimba)

liter

3042

minyak nyamplung

liter

3043

minyak nyantoh

liter

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan, 2014

69

Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pati/ karbohidrat

buah-buahan

70

3044

minyak picung (kluwek)

liter

3045

minyak saga pohon

liter

3046

minyak seminai

liter

3047

minyak suntai

liter

3048

minyak tengkawang

liter

3049

tepung aren, gula aren

ton

3050

rebung

ton

3051

tepung gadung

ton

3052

tepung iles-iles

ton

3053

jamur

ton

3054

tepung nipah, gula nipah

ton

3055

tepung sagu

ton

3056

tepung suweg

ton

3057

tepung terubus

ton

3058

kolang-kaling

ton

3059

asam jawa

ton

3060

burahol

ton

3061

cempedak

ton

3062

duku

ton

3063

durian

ton

3064

duwet

ton

3065

gandaria

ton

3066

jengkol

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3067

kecapi

ton

3068

kemang

ton

3069

kenari

ton

3070

kesemek

ton

3071

kesturi

ton

3072

picung (kluwek)

ton

3073

kluwih

ton

3074

kupa

ton

3075

lengkeng

ton

3076

makadamia

ton

3077

mangga hutan

ton

3078

manggis

ton

3079

matoa

ton

3080

melinjo

ton

3081

mengkudu

ton

3082

menteng

ton

3083

nangka

ton

3084

pala

ton

3085

petai

ton

3086

rambutan

ton

3087

saga pohon

ton

3088

sawo

ton

3089

sirsak

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

tannin

bahan pewarna

72

3090

srikaya

ton

3091

sukun

ton

3092

tannin akasia, kuren

ton

3093

tannin bruguiera

ton

3094

tannin gambir

ton

3095

tannin nyiri

ton

3096

tannin kesambi

ton

3097

tannin ketapang

ton

3098

tannin pilang

ton

3099

tannin pinang

ton

3100

tannin rizopora

ton

3101

tannin segawe

ton

3102

tannin tengar

ton

3103

tannin tingi

ton

3104

angsana (kulit, kayu)

ton

3105

alpukat (daun, kulit, biji)

ton

3106

bulian (kayu)

ton

3107

jambal (kulit)

ton

3108

jati (daun, kulit akar)

ton

3109

jernang (rotan)

ton

3110

kayu kuning (batang kayu)

ton

3111

kesumba (biji)

ton

3112

mahoni (kulit)

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

getah

3113

marelang (kulit)

ton

3114

mengkudu (kulit akar)

ton

3115

nila (daun)

ton

3116

pinang (buah)

ton

3117

potromenggala (bunga, daun)

ton

3118

saninten (kulit buah)

ton

3119

secang (kulit)

ton

3120

senduduk (daun, buah)

ton

3121

soga jambal (kulit)

ton

3122

soga tegeran (kulit)

ton

3123

soga tingi (kulit)

ton

3124

suren (batang kayu)

ton

3125

getah balam

ton

3126

getah gemor/kulit kayu

ton

3127

getah merah

ton

3128

getah hangkang

ton

3129

getah jelutung

ton

3130

getah karet hutan

ton

3131

getah ketiau

ton

3132

getah kiteja

ton

3133

getah perca

ton

3134

getah pulai

ton

3135

getah sundik

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

Rotan

3136

rotan

ton

3137

asam

ton

3138

balukbuk

ton

3139

batang

ton

3140

howe-bogo, wulu

ton

3141

hoa

ton

3142

lambang

ton

3143

leluo

ton

3144

manau

ton

3145

ompoy

ton

3146

pitik

ton

3147

sampang

ton

3148

seel

ton

3149

semambu

ton

3150

seuti

ton

3151

tohiti

ton

3152

tungka

ton

3153

umbut

ton

3154

tuni, biau

ton

3155

bakau

ton

3156

leules, huwisemulik

ton

3157

batu

ton

3158

tongka, daun pinang

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3159

arasuli

ton

3160

bulu

ton

3161

buluk

ton

3162

buyung

ton

3163

cacing

ton

3164

dahan

ton

3165

dandan

ton

3166

datu

ton

3167

duduk

ton

3168

epek

ton

3169

getah

ton

3170

inun

ton

3171

irit

ton

3172

jermasin

ton

3173

jernang

ton

3174

kidang

ton

3175

lacak

ton

3176

leuleus

ton

3177

lilin

ton

3178

lita

ton

3179

manau tikus

ton

3180

pelah

ton

3181

pulut

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

76

3182

rawa

ton

3183

samuli

ton

3184

sega/taman

ton

3185

selutup

ton

3186

semut

ton

3187

suwai

ton

3188

tabu-tabu

ton

3189

tarompu

ton

3190

telang

ton

3191

tunggal

ton

3192

udang

ton

3193

umbul

ton

3194

uwa putih

ton

3195

cempaka

ton

3196

ramit

ton

3197

tomani

ton

3198

landak

ton

3199

sabut

ton

3200

uwa-kawa, kadat

ton

3201

hoa, nona, lauro

ton

3202

uwa launkana

ton

3203

ageung, uwipahe

ton

3204

dahan, berman

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3205

buku akar

ton

3206

ronti telang

ton

3207

marau, sabut

ton

3208

lauro, datu, rintek

ton

3209

samole, toromataha

ton

3210

jelai-batu

ton

3211

uwi peledes

ton

3212

uwi sabu, ulur

ton

3213

kesur, sege, U. Kertas

ton

3214

karokok, penjalin glatik

ton

3215

perdas

ton

3216

uwi tikus

ton

3217

lamayoh

ton

3218

kulus

ton

3219

kalapa, hahulu

ton

3220

gelong, ranau

ton

3221

kalasintangang, sabut

ton

3222

bambulan

ton

3223

itam, mete

ton

3224

nangga, niyem

ton

3225

pondos wasal

ton

3226

benang, nako, ngalum

ton

3227

bungkus, kelemuning

ton
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3228

gelang, semut, monok

ton

3229

dahanan

ton

3230

uwi dahanan

ton

3231

meladang

ton

3232

pakrai

ton

3233

bidai, dahanin

ton

3234

tangkurungan

ton

3235

bilah-kinjau

ton

3236

kaprus, opka

ton

3237

sertung, kirtung

ton

3238

lapak

ton

3239

bubuay

ton

3240

loa, poporan

ton

3241

wilatung

ton

3242

bambu

ton/batang

3243

ampel hijau tua

ton/batang

3244

awi andong besar

ton/batang

3245

awi bunar

ton/batang

3246

bamban

ton/batang

3247

andong

ton/batang

3248

apus

ton/batang

3249

ater

ton/batang

3250

batu

ton/batang

bambu
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3251

blenduk

ton/batang

3252

buluh besar

ton/batang

3253

buluh kecil

ton/batang

3254

cangkoreh

ton/batang

3255

duri

ton/batang

3256

embong

ton/batang

3257

eul-eul

ton/batang

3258

gesing

ton/batang

3259

hitam

ton/batang

3260

jalur

ton/batang

3261

krisik hijau

ton/batang

3262

lampar

ton/batang

3263

lengka

ton/batang

3264

manggong

ton/batang

3265

mayan

ton/batang

3266

pagar

ton/batang

3267

petung

ton/batang

3268

sembilang

ton/batang

3269

siam

ton/batang

3270

taiwan

ton/batang

3271

buluh abe

ton/batang

3272

buluh alor

ton/batang

3273

buluh apus

ton/batang
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

3274

buluh bangkok

ton/batang

3275

buluh belengke

ton/batang

3276

buluh dabo

ton/batang

3277

buluh kapal

ton/batang

3278

buluh toi

ton/batang

3279

buluh lemeng

ton/batang

3280

buluh suling

ton/batang

3281

loleba

ton/batang

3282

nitu

ton/batang

3283

pring cendani

ton/batang

3284

pring gesing

ton/batang

3285

pring peting suluk

ton/batang

3286

sasa

ton/batang

3287

tiying kaas

ton/batang

3288

agel (daun)

ton

3289

lontar (daun, nira)

ton

3290

nibung (batang)

ton

alkaloid

3291

kina (kulit batang/pepagan)

ton

lainnya

3292

genitri (biji)

ton

3293

ipuh, ipoh (kulit ipoh)

ton

3294

kupang (biji)

ton

3295

nipah (daun)

ton

3296

pandan (daun)

ton

palma lainnya
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Kelompok

Kode

Jenis Hasil Hutan Non Kayu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

hasil hewan

3297

purun (daun)

ton

3298

sarang burung walet

ton

3299

seed lak

ton

3300

lilin lebah

ton

3301

madu

3302

kokon, serat sutera
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ton
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Lampiran 4.

82
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