KATA PENGANTAR
Kegiatan Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Sensus
Ekonomi 2016 (UMK dan UMB SE2016) merupakan salah satu rangkaian kegiatan
Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) yang dilakukan pada tahun anggaran 2017.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaring unit usaha/perusahaan dan untuk
memperoleh informasi lainnya seperti prosedur pelaksanaan lapangan, serta prosedur
pengolahan data.
Mengingat luas dan bervariasinya cakupan unit usaha dan aktivitas ekonomi
yang dilakukan, maka pemahaman tentang tujuan, konsep, definisi, serta tata cara
Pendataan mutlak diperlukan. Untuk itu, disusunlah buku Pedoman Pencacah
Pendataan UMK dan UMB SE2016 ini sebagai panduan pencacah dalam melaksanakan
tugas.
Buku Pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep, definisi, organisasi
lapangan, metodologi, pedoman pengisian kuesioner dan informasi lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016. Jika
pencacah dalam melaksanakan tugas menemukan kejanggalan atau permasalahan di
lapangan, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengatasi
masalah tersebut.
Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh
jajaran BPS, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota atas peran serta dalam pelaksanaan
kegiatanPendataan UMK dan UMB SE2016.
Selamat bekerja.
Jakarta, April 2017
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PENDAHULUAN
1.1.

1

Umum
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan

Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) pada
tahun yang berakhiran dengan angka enam. Sampai saat ini, BPS telah melaksanakan
amanat UU tersebut dan telah melaksanakan Sensus Ekonomi pada tahun 1986, tahun
1996, dan tahun 2006. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan BPS pada tahun 2016
merupakan kegiatan Sensus Ekonomi yang keempat.
Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dilaksanakan secara bertahap,
dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2014, hingga kegiatan
penyajian dan diseminasi hasil pada tahun 2018. Pada Tahun 2016, BPS telah
melaksanakan kegiatan Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 yang disingkat dengan

Listing SE2016. Sedangkan kegiatan lanjutan SE2016 yang dilaksanakan pada tahun
2017 adalah Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar SE2016 atau
selanjutnya disebut dengan Pendataan UMK dan UMB SE2016.
Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016
diharapkan akan menghasilkan data rinci usaha/perusahaan Mikro Kecil dan Menengah
Besar sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis secara makro
maupun mikro. Selain itu, hasil dari pendataan UMK dan UMB SE2016 ini juga
digunakan sebagai benchmarking dan basis data bagi berbagai survei lanjutan di
bidang ekonomi.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum pelaksanaan SE2016 adalah sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Pedoman Pencacah

1

1.3. Tujuan
Secara umum pendataan UMK dan UMB SE2016 bertujuan untuk mengetahui
profil usaha di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan
ekonomi secara makro dan data yang dihasilkan akan digunakan sebagai acuan surveisurvei selanjutnya. Pendataan UMK dan UMB SE2016 meliputi pengumpulan dan
penyajian data tentang kegiatan usaha/perusahaan UMB dan UMK secara rinci dan
mutakhir menurut kategori lapangan usaha pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan
nasional.
Secara khusus tujuan pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah:
1.

Mengetahui profil dan karakteristik usaha di Indonesia;

2.

Memberi gambaran tentang level dan struktur ekonomi;

3.

Mengetahui daya saing bisnis di Indonesia;

4.

Mendapatkan

struktur

pengeluaran

dan

pendapatan

dari

kegiatan

usaha/perusahaan;
5.

Mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala usaha/perusahaan;

6.

Memperoleh data rinci usaha/perusahaan sebagai bahan perencanaan analisis,
baik mikro maupun makro;
Memperoleh benchmark dan basis data bagi berbagai survei lanjutan di bidang

7.

ekonomi hingga Sensus Ekonomi selanjutnya.
1.4. Cakupan Wilayah
Cakupan wilayah kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dilaksanakan di 34
provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota di Indonesia.
1.5. Cakupan Unit Usaha/Perusahaan dan Aktivitasnya
Kegiatan

Pendataan

UMK

dan

UMB

SE2016

mencakup

seluruh

unit

usaha/perusahaan, baik usaha/perusahaan skala mikro, kecil, menengah, dan besar
yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unit usaha
yang dimaksud adalah Establishment , yaitu mengacu pada tempat berlangsungnya
kegiatan usaha, yang memenuhi kondisi: a) di bawah kendali manajemen yang
tunggal; b) melibatkan orang dan peralatan; c) memproduksi dan menjual barang atau
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menyediakan jasa. Establishment dibedakan atas dua jenis, yaitu unit usaha rumah
tangga dan unit usaha/perusahaan.
Usaha rumah tangga adalah unit usaha yang dimiliki dan dikuasai maupun yang
hanya dikuasai oleh kepala dan atau anggota rumah tangga, dalam bentuk usaha yang
tidak berbadan hukum (unincorporated enterprise) dan tidak mempunyai catatan
keuangan yang telah dipisahkan dari keuangan rumah tangga ( non-quasi corporation).
Dalam kegiatan ini, unit usaha rumah tangga mencakup unit usaha yang terletak:
1) di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal atau usaha rumahan, seperti
warung kelontong, industri kerajinan, tukang jahit, dan bengkel sepeda;
2) di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tak tetap/
sementara (usaha kaki lima), seperti pedagang pecel lele, tukang cukur;
3) di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan tidak menggunakan bangunan (usaha
keliling), seperti tukang gali pasir/kapur/batu, tukang giling padi keliling, tukang
borong bangunan perorangan, pedagang asongan, dan tukang sol sepatu keliling.
Usaha/Perusahaan adalah unit yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan
mendapatkan laba atau keuntungan finansial lainnya bagi pemiliknya ( market product).
Pada umumnya, unit tersebut mempunyai badan hukum, namun jika tidak berbadan
hukum unit tersebut mempunyai catatan keuangan/pembukuan yang telah dipisahkan
dari keuangan pemilik usaha/perusahaan (quasi corporation). Dalam kegiatan
Pendataan

UMK

dan

UMB

SE2016,

unit

yang

dimaksud

mencakup

unit

usaha/perusahaan yang terletak :
1) di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal (dalam bentuk kuasi korporasi),
seperti unit usaha percetakan, pemborong bangunan, toko kelontong, restoran, dan
salon kecantikan;
2) di luar bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tetap (dalam bentuk
korporasi), seperti kantor/lokasi pertambangan, kantor/lokasi pembangkit dan
pendistribusian listrik, kantor/lokasi penjernihan air, kantor/pabrik (seluruh jenis
industri pengolahan), kantor cabang bank, toko sepatu, restoran, apotek, hotel,
kantor usaha transportasi (seluruh moda), sekolah, pesantren, rumah sakit,
organisasi bisnis, kantor perwakilan badan/organisasi internasional, dll.
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Sedangkan menurut aktivitas ekonominya, kegiatan pendataan ini mengacu pada
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang dirinci menurut kategori kegiatan
ekonomi, tidak membedakannya menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau
informal. Lapangan usaha yang dicakup meliputi seluruh aktivitas ekonomi, kecuali aktivitas
pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A), aktivitas administrasi pemerintahan,
pertahanan, dan jaminan sosial wajib (kategori O), dan aktivitas rumah tangga sebagai
pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (kategori T). Secara lebih rinci, unit usaha
yang dicakup dalam Pendataan UMK dan UMB SE2016 adalah:
B. Pertambangan dan Penggalian;
C. Industri Pengolahan;
D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah,
dan Aktivitas Remediasi;
F. Konstruksi;
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
H. Pengangkutan dan Pergudangan;
I.

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;

J.

Informasi dan Komunikasi;

K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
L.

Real Estat;

M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,
Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
P. Pendidikan;
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial; kecuali kegiatan sosial di
dalam panti dan kegiatan sosial di luar panti;
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R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; kecuali Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan;
S. Aktivitas Jasa Lainnya; kecuali layanan kencan, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, dan organisasi politik.
U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya, kecuali
konsulat dan kedutaan besar.
1.6. Karakteristik Usaha/Perusahaan yang Dikumpulkan
Keterangan dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan Pendataan UMK
dan UMB SE2016 antara lain:
1.

Nama dan alamat usaha/perusahaan;

2.

Karakteristik usaha/perusahaan;

3.

Kendala, dan prospek usaha;

4.

Pekerja dan Balas Jasa Pekerja;

5.

Biaya/Pengeluaran usaha/perusahaan Selama Tahun 2016;

6.

Produksi dan Pendapatan usaha/perusahaan Selama Tahun 2016;

7.

Neraca Perusahaan;

8.

Status Permodalan.

1.7. Petugas Lapangan Pendataan UMK dan UMB SE2016
Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dilaksanakan oleh petugas
lapangan yang terdiri dari petugas pencacah (PCS) dan pengawas (PMS). Secara
berjenjang, kegiatan pencacahan oleh PCS akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh
PMS. PCS dan PMS dipilih oleh BPS Kabupaten/Kota dan dilatih di BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota dan sebelum melaksanakan tugas, para petugas lapangan
tersebut akan diberikan pelatihan oleh Instruktur Nasional (Innas).
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1.8. Jadwal Kegiatan
Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016
No

Kegiatan

Waktu

(1)

(2)

(3)

1

Pelatihan Petugas Lapangan

MII-MIV Juli 2017

2

Persiapan Pencacahan

s.d. 31 Juli 2017

3

Pelaksanaan Lapangan
a. Pertemuan ke-I antara PCS dan PMS
b. Pertemuan ke-II antara PCS dan PMS
dihadiri pegawai organik BPS Kab/Kota
c. Pertemuan ke-III antara PCS dan PMS
d. Pertemuan ke-IV antara PCS dan PMS
dihadiri pegawai organik BPS Kab/Kota
e. Pertemuan ke-V antara PCS dan PMS
dihadiri pegawai organik BPS Kab/Kota
f. Pertemuan ke-VI antara PCS dan PMS
g. Pertemuan ke-VII antara PCS dan PMS
Batas akhir Pencacahan

Agustus – September 2017
4 Agustus 2017

4

9 Agustus 2017
18 Agustus 2017
23 Agustus 2017
31 Agustus 2017
8 September 2017
22 September 2017
30 September 2017

PMS harus mengorganisir kegiatan lapangan dalam lingkup wilayah kerjanya.
Waktu yang tersedia (dua bulan) harus dibagi-bagi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan
pencacahan, pengawasan dan pemeriksaan. Kalender pertemuan seperti berikut:
Kalender Kegiatan Agustus-September 2017
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Pada tanggal yang ditetapkan wajib pertemuan, BPS Kabupaten/Kota wajib
mengerahkan staf-nya untuk ikut dalam pertemuan, guna memastikan bahwa proses
Pendataan UMK dan UMB SE2016 dapat berlangsung sesuai jadwal, dan meyakinkan
bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan.
1.9. Jenis Dokumen
Tabel 1.2. Daftar/Buku Pedoman Pendataan UMK dan UMB SE2016
No

Daftar/Buku Pedoman

Keterangan

Digunakan
Oleh

(1)

(2)

(3)

(4)

1.
2.

SE2016-UMB.
PRODUKSI
SE2016-UMB.
KEUANGAN

Kuesioner Pendataan UMB Produksi
untuk kategori B,C,D,E dan F
Kuesioner Pendataan UMB Jasa
Keuangan untuk kategori K
Kuesioner Pendataan UMB Jasa
Non Keuangan untuk kategori G,
H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, U
Kuesioner Pendataan UMK untuk
semua kategori

3.

SE2016-UMB. NON
KEUANGAN

4.

SE2016-UMK

5.

SE2016-UMK.DSU

Daftar Sampel Utama UMK

6.

SE2016-UMB.DSL

Daftar Sensus Lengkap UMB

PCS, PMS
PCS, PMS
PCS, PMS
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS

Daftar Sampel Utama UMB
Kategori G
FORM PERMINTAAN
Form untuk meminta penggantian
8.
PENGGANTIAN SAMPEL sampel
FORM
Form untuk memberitahukan
BPS Kab/Kota,
9. PEMBERITAHUAN
sampel pindah alamat dan dapat
PCS, PMS
PINDAH ALAMAT
ditelusuri.
Petunjuk pengisian kuesioner untuk
10. Petunjuk Ringkas
PCS, PMS
usaha/perusahaan UMB
Kartu Kendali PCS (Softcopy akan
11. Kartu Kendali PCS
PCS
dikirim ke BPS Kabupaten/Kota)
Kartu monitoring PMS (Softcopy
PMS
12. Kartu Monitoring PMS
akan dikirim ke BPS
Kabupaten/Kota)
7.

SE2016-UMB-G.DSU

Pedoman Pencacah

7

No

Daftar/Buku Pedoman

Keterangan

Digunakan
Oleh

(1)

(2)

(3)

(4)

13. Buku 4

Pedoman Pencacah
Pedoman Penegasan dan Kasus
Batas

13. Buku 5

PCS, PMS
PCS, PMS

Berikut ini adalah gambar Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016
dimulai dari BPS Kabupaten/Kota sampai dengan dokumen yang sampai kepada
Pencacah (PCS) begitu pula pada saat pengiriman kembali dokumen dari pencacah
sampai dengan kepada BPS Kabupaten/Kota.
Pengawas

BPS
Kabupaten/Kota

BPS
Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SE2016-UMK
SE2016-UMB.PRODUKSI
SE2016-UMB.KEUANGAN
SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Buku 3
Buku 4
Buku 5
SE2016-UMK.DSU
SE2016-UMB.DSL
SE2016-UMB-G.DSU
Kartu Kendali PCS
Petunjuk Ringkas
Kartu Monitoring PMS
Form Permintaan Penggantian
Sampel
15. Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

Pencacah
1. SE2016-UMK
2. SE2016-UMB.PRODUKSI
3. SE2016-UMB.KEUANGAN
4. SE2016-UMB.NON KEUANGAN
5. Buku 4
6. Buku 5
7. SE2016-UMK.DSU
8. SE2016-UMB.DSL
9. SE2016-UMB-G.DSU
10. Kartu Kendali PCS
11. Petunjuk Ringkas
12. Form Permintaan
Penggantian Sampel
13. Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

1. SE2016-UMK
2. SE2016-UMB Produksi
3. SE2016-UMB Keuangan
4. SE2016-UMB Non Keuangan
5. SE2016-UMK.DSU
6. SE2016-UMB.DSL
7. SE2016-UMB-G.DSU
8. Kartu Kendali PCS
9. Kartu Monitoring PMS
10. Form Permintaan Penggantian
Sampel
11. Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

Gambar 1.1. Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016
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STRUKTUR DAN ORGANISASI
LAPANGAN
2.1

2

Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016
Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan Pendataan UMK dan UMB

SE2016, dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan para
pelaksana lapangan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan utama membangun
struktur organisasi lapangan adalah untuk menentukan tugas-tugas para pelaksana
kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 sesuai dengan struktur dan fungsinya pada
tingkat Pusat dan Daerah serta menyajikan alur pelaporan dan manajemen komunikasi.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang organisasi ini dapat dilihat pada
bagan organisasi berikut:

BPS PROVINSI

BPS KABUPATEN/KOTA

Pengawas (PMS)

Pencacah
(PCS)

Pencacah
(PCS)

Pencacah
(PCS)

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pendataan UMK dan UMB SE2016
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2.2

Penanggung Jawab Daerah
Penanggung jawab pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016 daerah baik

teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu Kepala BPS
Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur
segala hal mulai dari rekrutmen petugas, terkumpulnya seluruh dokumen hasil
pencacahan di lapangan, pengolahan data serta pengiriman hasil pengolahan data ke
BPS. Adapun tugas masing masing penangung jawab daerah sebagai berikut:
1.

BPS Kabupaten/Kota
a.

Kepala BPS Kabupaten/Kota
Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan
Pendataan

dan

editing/coding UMK dan UMB SE2016 pada level

Kabupaten/Kota.
b.

Kepala Seksi Statistik Distribusi atau Pejabat yang ditunjuk selaku
ketua bidang teknis
1) Bertanggung jawab pelaksanaan lapangan Pendataan UMK dan UMB
SE2016 di Kabupaten/Kota;
2) Menyiapkan surat izin ke pengelola usaha/kawasan/ perkantoran;
3) Melakukan penggantian sampel perusahaan dari daftar SE2016-UMBG.DSP atau SE2016-UMK.DSP berdasarkan informasi dari PMS dengan
mengisi form permintaan penggantian sampel. Jika sampel sudah habis
terpakai atau tidak ditemukan maka Kasi Statistik Distribusi melaporkan
kepada Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi.

c.

Kepala Seksi Statistik Produksi atau Pejabat yang ditunjuk selaku
wakil ketua bidang teknis
1) Membantu pelaksanaan lapangan Pendataan UMK dan UMB SE2016 di
Kabupaten/Kota;
2)

Membantu menyiapkan surat izin ke pengelola usaha/kawasan/
perkantoran;

3)

Membantu melakukan penggantian sampel perusahaan dari daftar
SE2016-UMB-G.DSP atau SE2016-UMK.DSP berdasarkan informasi dari
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PMS dengan mengisi form permintaan penggantian sampel. Jika sampel
sudah habis terpakai atau tidak ditemukan maka Kasi Statistik Distribusi
melaporkan kepada Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi;
d.

Kepala Subbagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk
1) Mengatur penerimaan dokumen dan mendistribusikan kepada petugas
di lapangan;
2) Menyiapkan dan mengumpulkan bukti tanda terima dokumen;
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Pencacahan
(receiving/bacthing);
4) Mengirimkan dokumen hasil Pendataan UMK dan UMB SE2016 ke pusat
pengolahan yang telah ditetapkan;
5) Mengatur pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan barang
persediaan.

2.

Pengawas (PMS)
a.

Mengikuti pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b.

Menerima

Daftar

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-UMB.KEUANGAN,

SE2016-UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB.DSL,

SE2016-

UMB-G.DSU, SE2016-UMK.DSU, Kartu Monitoring PMS, dan Kartu Kendali
PCS dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut
kepada PCS kecuali Kartu Monitoring PMS;
c.

Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan
Lingkungan Setempat (SLS);

d.

Mengawasi jalannya pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016 agar
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

e. Menindaklanjuti permintaan penggantian sampel, dan usaha/perusahaan
yang tidak dicacah dari PCS;
f.
g.

Menindaklanjuti form pemberitahuan pindah alamat;
Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan staf BPS Kabupaten/Kota dan
PCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
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h.

Mendiskusikan dan mengatasi permasalahan pencacahan yang dihadapi oleh
PCS;

i.

Bersama dengan PCS melakukan kunjungan/pencacahan ulang terhadap
responden yang bermasalah;

j.

Memeriksa jumlah dokumen SE2016-UMK dan SE2016-UMB yang terisi dengan
jumlah usaha/perusahaan yang ada pada dokumen SE2016-UMK.DSU dan
SE2016-UMB-G.DSU, jika ada perbedaan tanyakan kepada PCS;

k.

Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian dokumen SE2016-UMK dan
SE2016-UMB yang telah diisi oleh PCS;

l.

Memberikan kode KBLI 5 digit pada daftar SE2016-UMK dan SE2016-UMB
sesuai dengan kategori dan keterangan produk (barang dan jasa) yang
dihasilkan/dijual;

m. Mengisi Kartu Monitoring PMS;
n.

Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil Pencacahan
(dokumen

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-UMB.KEUANGAN,

SE2016-

UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB-G.DSU, dan SE2016UMK.DSU dan SE2016-UMB.DSL) kepada BPS Kabupaten/Kota;
o. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
Penjaminan Kualitas SE2016;Menjaga

kerahasiaan jawaban responden,

berkaitan identitas unit usaha/perusahaan maupun karakteristik usaha.
Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 dan pasal 36 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
p.
3.

Menepati jadwal waktu yang telah ditentukan.

Petugas Pencacahan Lapangan (PCS)
a.

Mengikuti pelatihan petugas Pencacahan Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b.

Menerima

dokumen

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-UMB.NONKEUANGAN,

SE2016-UMK

SE2016-UMB.KEUANGAN,
SE2016-UMB-G.DSU

dan

SE2016-UMK.DSU, SE2016-UMB.DSL, dan Kartu Kendali PCS dari PMS;
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c.

Memberitahukan dan meminta izin pihak pengelola atau administrator di pusat
gedung

perkantoran, pusat perbelanjaan, aparat desa/lurah, RW dan RT,

sebelum melakukan Pendataan UMK dan UMB SE2016 pada wilayah tersebut;
d.

Menyampaikan penjelasan tentang maksud, tujuan dan manfaat SE2016, serta
jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden;

e.

Melakukan pencacahan setiap usaha/perusahaan yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menggunakan kuesioner

yang sesuai (SE2016-

UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON KEUANGAN,
SE2016-UMK);
f.

Mengisi Kartu Kendali PCS;

g.

Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang
meragukan, pencacah harus kembali menanyakan kembali kepada responden;

h.

Mengikuti

pertemuan

dengan

PMS

untuk

membahas

berbagai

temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya;
i.

Menerima dan menyelesaikan tugas dari PMS terkait isian dokumen yang masih
meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi PMS untuk
usaha/perusahaan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut;

j.

Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan (dokumen SE2016UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON KEUANGAN,
SE2016-UMK, SE2016-UMB-G.DSU dan SE2016-UMK.DSU dan SE2016UMB.DSL) ke PMS. Khusus untuk kuesioner hasil pencacahan, diserahkan
secara bertahap;

k.

Membuat Berita Acara terkait usaha/perusahaan yang tutup/tidak ditemukan
dengan diketahui oleh PMS dan Kepala BPS Kabupaten/Kota;

l.

Melaporkan penggantian sampel kepada PMS dengan memberikan form
“Permintaan Penggantian Sampel” yang telah diisi informasi usaha/perusahaan
yang akan diganti. Setelah form “Permintaan Penggantian Sampel” yang telah
dilengkapi

usaha/perusahaan

pengganti

diperoleh

dari

PMS,

PCS

menindaklanjuti untuk melakukan pendataan usaha/perusahaan pengganti;
m. Memberitahukan sampel yang pindah alamat dan dapat ditelusuri kepada
PMS dengan mengisi form pemberitahuan pindah alamat;
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n.

Menjaga

kerahasiaan

jawaban

responden,

berkaitan

identitas

unit

usaha/perusahaan maupun karakteristik usaha. Pelanggaran ketentuan ini
dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36
UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
o.

14

Menepati jadwal waktu yang telah ditentukan.
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METODOLOGI

3

Dalam pendataan UMK dan UMB SE2016, unit pencacahan usaha/perusahaan
berdasarkan hasil Listing SE2016 yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu
kelompok Usaha Menengah dan Besar (UMB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK).
Sebelum dilakukan pendataan lebih rinci maka perlu dipastikan apakah usaha
perusahaan tersebut masih beroperasi. Untuk itu dilakukan pengecekan dengan
menggunakan daftar SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU, dan SE2016-UMK.DSU.
Tata cara pengisian ketiga jenis daftar di atas adalah sama, yang berbeda adalah
tindak lanjut dari hasil pengecekan.

3.1 Daftar SE2016-UMB.DSL
Daftar SE2016-UMB.DSL adalah daftar usaha/perusahaan berskala menengah
dan besar yang akan dicacah secara lengkap pada pelaksanaan kegiatan Pendataan
UMK dan UMB SE2016. Khusus untuk kategori ”G” Perdagangan Besar dan Eceran;
Perawatan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang akan dicacah secara lengkap
hanya usaha/perusahaan dengan kode KBLI 2-digit diawali dengan kode 45, 46, dan
KBLI 47111, 47191, 47301. Keterangan rincian dan kolom pada Daftar SE2016UMB.DSL adalah sebagai berikut:
1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kabupaten/kota.
3. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kecamatan.
4.

Kolom (1) : No. Urut adalah nomor urut UMB yang menjadi unit pencacahan
yang berada dalam suatu kecamatan.

5.

Kolom (2) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan/Nagari

6.

Kolom (3)

: NBS/NSBS adalah Nomor Blok Sensus/Nomor Subblok Sensus SE2016
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7.

Kolom (4) : NUP adalah Nomor Urut Perusahaan UMB dalam suatu BS/SBS.

8.

Kolom (5) : Nama Usaha/Perusahaan

9.

Kolom (6) : Alamat usaha/perusahaan

10. Kolom (7) : Nama Penanggung Jawab usaha/perusahaan
11. Kolom (8) : Kegiatan utama usaha/ perusahaan yang terpilih sebagai sampel
beserta kategori dan KBLI 2015.
12. Kolom (9) : Kode jenis kuesioner:
1 = SE2016-UMB.PRODUKSI
2 = SE2016-UMB.KEUANGAN
3 = SE2016-UMB.NON KEUANGAN
13. Kolom (10) : Hasil pencacahan usaha/perusahaan, yaitu:
1 = Ditemukan
bila usaha/perusahaan pada saat pencacahan dapat ditemukan dan sesuai
baik nama dan alamatnya
2 = Pindah dan dapat ditelusuri
bila dari hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan sudah pindah (dalam
kabupaten/kota yang sama) tetapi masih bisa ditelusuri:
a. Jika lokasi baru berada pada wilayah kerja PCS maka perbaiki alamat
yang tercantum pada kolom (2), kolom (3), dan kolom (6), serta lakukan
pencacahan terhadap perusahaan tersebut
b. Jika lokasi baru berada di luar wilayah kerja PCS maka:
1) PCS menyampaikan informasi tersebut ke PMS dengan memberikan
kode 2* di Kolom (10) Daftar SE2016-UMB.DSL untuk baris
usaha/perusahaan tersebut dan memperbaiki alamat yang tercantum
pada kolom (2), kolom (3), dan kolom (6). PCS menyalin seluruh isian
usaha/perusahaan tersebut s.d. kolom (9) dengan menggunakan
alamat yang baru dalam form pemberitahuan pindah alamat.
2) PMS menyampaikan informasi tersebut (form pemberitahuan pindah
alamat) ke BPS Kabupaten/Kota
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3) BPS

Kabupaten/Kota

memberikan

informasi

tersebut

(form

pemberitahuan pindah alamat) kepada PCS yang wilayah kerjanya
menjadi lokasi baru usaha/perusahaan melalui PMS lokasi baru
4) PCS di lokasi baru menambahkan data usaha/perusahaan tersebut
(disalin dari form pemberitahuan pindah alamat) pada baris kosong
Daftar SE2016-UMB.DSL yang menjadi tanggung jawabnya
5) PCS di lokasi baru melakukan pendataan usaha/perusahaan tersebut.
3

= Pindah dan tidak dapat ditelusuri
bila dari hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah pindah
alamat dan tidak dapat ditelusuri.
4 = Tidak ditemukan
bila

dari

hasil

kunjungan

ternyata

tidak

dapat

menemukan

usaha/perusahaan tersebut, orang di sekitar alamat usaha/perusahaan
tersebut tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut.
5 = Ganda/double
bila ternyata usaha/perusahaan tercatat lebih dari satu kali.
usaha/perusahaan

ganda/double

bila

nama

perusahaan,

Ciri dari
alamat,

penanggung jawab, dan KBLI sama untuk beberapa usaha/perusahaan.
6 = Tutup
bila dari hasil kunjungan ternyata usaha/perusahaan tersebut telah tutup
artinya perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi maupun
administrasi.
14. Kolom (11) : Jaringan usaha/perusahaan:
1 = Bukan unit penunjang/pembantu
2 = Unit penunjang/pembantu (jika berisi kode ini lanjutkan ke
kolom (13))
15. Kolom (12) : Kategori Desember 2016 adalah kategori dari usaha/perusahaan
kondisi Desember 2016
16. Kolom (13) : Kesimpulan, yaitu:
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1.

Dicacah dengan SE2016-UMB.PRODUKSI, jika isian pada kolom (12) berisi
kode kategori B, C, D, E, dan F

2.

Dicacah dengan SE2016-UMB.KEUANGAN, jika isian pada kolom (12) berisi
kode kategori K

3.

Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN, jika isian pada kolom (12)
berisi kode kategori G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S dan U

4.

Tidak dicacah, jika isian:
- Kolom (10) berkode 3 s.d. 6
- Kolom (10) berkode 1 s.d. 2 dan kolom (11) berkode 2

5. Tidak dicacah karena kolom (10) berkode 2* (form pemberitahuan pindah
alamat)
PCS melakukan pencacahan dengan kuesioner SE2016-UMB sesuai isian kolom (12)
jika Kolom (10)

hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan

usaha/perusahaan berkode 1

PCS tidak melakukan wawancara lebih lanjut kepada usaha/perusahaan dengan
kuesioner SE2016-UMB dan melaporkan kepada PMS jika :
- Kolom (10) isiannya kode 3 s.d 6
- Kolom (10) isiannya kode 1-2 dan kolom (11) berkode 2

18
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MULAI

Dokumen
UMB.DSL

Cari Usaha / Perusahaan
berdasarkan UMB.DSL

Usaha ditemukan?
(kol. 10 kode 1 atau 2)

Ya

Apakah diluar
Wilayah. PCL?
(kol. 10 kode 2*)

Ya

Form UMB.DSL
Isi Kolom (13)
dengan kode 5

Form
Pemberitahuan
Pindah Alamat

Ya

Form UMB.DSL
Isi kolom (13)
dengan kode 4

Ya

Form UMB.DSL
Isi kolom (13)
dengan kode 1

Cacah dengan
SE16
UMB.Keuangan

Ya

Form UMB.DSL
Isi kolom (13)
dengan kode 2

Cacah dengan
SE16
UMB.Keuangan

Tidak

Apakah
unit penunjang?
(kol. 11 kode 2)

Tidak

Apakah kol. 12 berkode
B,C,D,E, atau F?

TIdak
Tidak
Apakah kol 12
berkode K?

Tidak
Form UMB.DSL
Isi kolom (13)
dengan kode 3

Cacah dengan
SE16 UMB.Non
Keuangan

STOP

Gambar 3.1 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-DSL
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3.2 Daftar SE2016-UMB-G.DSU
Daftar

SE2016-UMB-G.DSU

adalah

daftar

yang

memuat

nama

usaha/perusahaan UMB yang terpilih sebagai sampel utama UMB-G dan berbagai
karakteristiknya. Dengan berdasarkan daftar ini, PCS mengunjungi dan melakukan
pencacahan usaha/perusahaan yang menjadi beban tugasnya.
Tata cara pengisian SE2016-UMB-G.DSU sama dengan pengisian SE2016-UMBDSL. Perbedaan hanya pada Rincian kolom (1) yang berisi nomor urut sampel
usaha/perusahaan yang terpilih untuk didata dan kolom (13) Kesimpulan, yaitu:
1.

Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN jika kolom (10) kode 1 atau
2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) tetap berkode G

2.

Dicacah dengan SE2016-UMB.PRODUKSI dan minta sampel pengganti jika
kolom (10) berkode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) B, C, D, E, F

3.

Dicacah dengan SE2016-UMB.KEUANGAN dan minta sampel pengganti jika
kolom (10) kode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) K

4.

Dicacah dengan SE2016-UMB.NON KEUANGAN dan minta sampel pengganti
jika kolom (10) kode 1 atau 2, kolom (11) kode 1 dan kolom (12) H, I, J, L,
M, N, P, Q, R, S dan U

5.

Diganti sampel jika kolom (10) kode 3 s.d. 6 atau kolom (11) kode 2

6.

Tidak dicacah, jika kolom (10) berkode 2*

7.

Tidak dicacah karena sudah penggantian lebih dari 2 kali atau sudah tidak
tersedia lagi sampel pengganti.

Jika kolom (10) hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan
usaha/perusahaan berkode 1, maka PCS melakukan pencacahan dengan jenis
kuesioner SE2016-UMB sesuai kategori hasil pencacahan pada kolom (12).
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PCS harus melaporkan kepada PMS, dan selanjutnya PMS akan melaporkan ke BPS
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sampel pengganti jika :
- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 2
- Kolom (10) berkode 3 s/d 6
- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan isian kolom (12) bukan
kategori G (akan tetapi usaha yang berubah kategori tersebut tetap dicacah)

PCS melaporkan permintaan penggantian sampel kepada PMS dengan mengisi
form permintaan penggantian sampel
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MULAI

Cari Usaha / Perusahaan
berdasarkan
UMB.DSU.G

Usaha ditemukan?
(kol. 10 kode 1 atau 2)

Dokumen
UMB.DSU.G

Ya

Apakah diluar
Wilayah PCL?
(kol. 10 kode 2*)

Ya

Form
UMB.DSU.G
Isi Kolom (13)
dengan kode 6

Ya

Form
UMB.DSU.G
Isi kolom (13)
dengan kode 5

Form
Pemberitahuan
Pindah Alamat

Tidak

Apakah
unit penunjang?
(kol. 11 kode 2)

Tidak

Tidak

Apakah
kategori berubah?

Ya

Apakah kol. 12
berkode
B,C,D,E, atau F?

Ya

Form
UMB.DSU.G
Isi kolom (13)
dengan kode 2

Cacah dengan
SE16
UMB.Produksi

Ya

Form
UMB.DSU.G
Isi kolom (13)
dengan kode 3

Cacah dengan
SE16
UMB.Keuangan

Tidak
TIdak

Form
UMB.DSU.G
Isi kolom (13)
dengan kode 1

Apakah kol 12
berkode K?

Tidak

STOP

Cacah dengan
SE16 UMB.Non
Keuangan

Form
UMB.DSU.G
Isi kolom (13)
dengan kode 4

Isi Form
Sampel
Pengganti

Gambar 3.2 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMB-G.DSU
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3.3 Daftar SE2016-UMK.DSU
Daftar

SE2016-UMK.DSU

usaha/perusahaan

adalah

daftar

yang

memuat

nama

yang terpilih sebagai sampel UMK dan berbagai karakteristiknya.

Dengan berdasarkan daftar ini, PCS mengunjungi dan melakukan pencacahan
usaha/perusahaan yang menjadi beban tugasnya.
Keterangan rincian dan kolom Daftar SE2016-UMK.DSU, sebagai berikut:
1.

Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.

2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kabupaten/kota.
3. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kecamatan.
4.

Kolom (1) : No. Urut Sampel, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut
usaha/perusahaan kecil dan mikro yang terpilih sebagai sampel dalam suatu
kabupaten/kota.

5.

Kolom (2) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan/Nagari

6.

Kolom (3) : NBS/NSBS adalah Nomor Blok Sensus/Nomor Subblok Sensus SE2016

7.

Kolom (4) : NUP adalah Nomor Urut Perusahaan UMK dalam suatu BS/SBS.

8.

Kolom (5) : Nama Kepala Rumahtangga

9.

Kolom (6) : Nama Usaha/Perusahaan

10. Kolom (7) : Alamat usaha/perusahaan
11. Kolom (8) : Nama Penanggung Jawab usaha/perusahaan
12. Kolom (9) : Kegiatan utama usaha/ perusahaan yang terpilih sebagai sampel
beserta kategori dan KBLI 2015.
13. Kolom (10) : Hasil pencacahan usaha/perusahaan. Lihat tata cara pengisian Daftar
SE2016-UMB.DSL kolom (10).
14. Kolom (11) : Jaringan usaha/perusahaan:
1 = Bukan unit penunjang/pembantu
Pedoman Pencacah
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2 = Unit penunjang/pembantu (jika berisi kode ini lanjutkan ke
kolom (13))
15. Kolom (12) : Kategori Hasil Pencacahan
16. Kolom (13) : Kesimpulan, yaitu:
1.

Dicacah, jika isian pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode
1 dan kolom (9) sama dengan kolom (12)

2.

Diganti, jika isian :
-

Pada kolom (10) berkode 3 s.d 6

-

Pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode 2

-

Pada kolom (10) berkode 1 s.d 2 dan kolom (11) berkode 1 dan kolom
(9) berbeda dengan kolom (12)

3. Tidak dicacah jika kolom (10) kode 2* (Form pemberitahuan pindah alamat).
4. Tidak dicacah karena sudah penggantian lebih dari 2 kali atau sudah tidak
tersedia lagi sampel pengganti.
Jika kolom (10) hasil pencacahan berisi kode 1-2 dan kolom (11) jaringan
usaha/perusahaan berkode 1, maka PCS melakukan pencacahan menggunakan
kuesioner SE2016-UMK.

PCS harus melaporkan kepada PMS, dan selanjutnya PMS akan melaporkan ke BPS
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sampel pengganti jika :
- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 2
- Kolom (10) berkode 3 s/d 6
- Kolom (10) berkode 1-2 dan kolom (11) berkode 1 dan isian kode kategori pada
kolom (9) berbeda dengan isian pada kolom (13)

PCS melaporkan permintaan penggantian sampel kepada PMS dengan mengisi
form permintaan penggantian sampel
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MULAI

Dokumen
UMK.DSU

Cari Usaha / Perusahaan
berdasarkan UMK.DSU

Usaha ditemukan?
(kol. 10 kode 1 atau 2)

Tidak

Ya

Apakah diluar
Wilayah. PCL?
(kol. 10 kode 2*)

Form UMK.DSU
Ya

Isi Kolom (13)
Dengan kode 3

Form
Pemberitahuan
Pindah Alamat

Tidak

Form UMK.DSU
Isi Kolom (13)
Dengan kode 2
(atau 4)

Apakah
unit penunjang?
(kol. 11 kode 2)

Ya

Tidak

Apakah Kategori
Berubah ?

Ya

Form UMK.DSU
Isi kolom (13)
dengan kode 2

Tidak
Form UMK.DSU
Isi kolom (13)
dengan kode 1

Cacah dengan
Kuesioner SE16
UMK
Form
Penggantian
Sampel

STOP

Gambar 3.3 Diagram Alur Tata Cara Pencacahan SE2016-UMK-DSU
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Mekanisme Penggantian Sampel
1. PCS melaporkan kepada PMS dengan memberikan form “Permintaan
Penggantian Sampel” yang telah diisi informasi usaha/perusahaan yang
akan diganti.
2. PMS menyampaikan form “Permintaan Penggantian Sampel” yang telah diisi
informasi

usaha/perusahaan

yang

akan

diganti

kepada

BPS

Kabupaten/Kota.
3. BPS

Kabupaten/Kota

memberikan

kepada

PMS

form

“Permintaan

Penggantian Sampel” yang telah dilengkapi usaha/perusahaan pengganti.
Jika tidak tersedia sampel pengganti BPS Kabupaten/Kota memberikan
tanda “-“ pada baris sampel pengganti pada form Permintaan Penggantian
Sampel
4. PMS memberikan kepada PCS form “Permintaan Penggantian Sampel” yang
telah dilengkapi usaha/perusahaan pengganti.
5. PCS menambahkan data usaha/perusahaan tersebut (disalin dari form
permintaan ganti sampel) pada baris kosong Daftar SE2016-UMB-G.DSU
jika sampel UMB kategori G atau pada baris kosong Daftar SE2016UMK.DSU jika sampel UMK.
6. PCS

menindaklanjuti

dengan

menyalin

identitas

usaha/perusahaan

pengganti ke dalam daftar SE2016-UMB-G.DSU atau SE2016-UMK.DSU dan
selanjutnya melakukan pendataan usaha/perusahaan pengganti tersebut

3.5 Form Permintaan Penggantian Sampel
Form permintaan penggantian sampel terdiri dari

14 kolom. PCS mengisi

kolom (1) s.d kolom (14) pada baris keterangan sampel = “DIGANTI”, sedangkan kasie
distribusi BPS Kabupaten/Kota mengisi kolom (1) s.d kolom (14) baris keterangan
sampel = “PENGGANTI”. Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian
sampel adalah sebagai berikut:
1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kabupaten/kota
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3. Rincian nama PMS, yang tercantum pada rincian ini adalah nama PMS
4. Rincian nama PCS, yang tercantum pada rincian ini adalah nama PCS
5. Kolom (1) : Nomor Urut
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : “DIGANTI” dan
“PENGGANTI”
7. Kolom (3)

: Jenis Daftar pada baris “DIGANTI” terdiri dari :
1. SE2016-UMB-G.DSU
2. SE2016-UMK.DSU

8. Kolom (4)

: NUS pada baris “DIGANTI” disalin dari kolom (1) dari daftar SE2016UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU dari usaha/perusahaan yang akan
diganti

9. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Kecamatan pada baris “DIGANTI” disalin
dari rincian kecamatan pada daftar SE2016-UMB-G.DSU/SE2016UMK.DSU dari usaha/perusahaan yang akan diganti
10. Kolom (7) dan Kolom (8) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris “DIGANTI”
disalin dari SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (2) dari
usaha/perusahaan yang akan diganti
11. Kolom (9)

: NBS/NSBS pada

baris “DIGANTI”, disalin dari SE2016-UMB-

G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (3) dari usaha/perusahaan yang
akan diganti
12. Kolom (10) : NUP pada baris “DIGANTI” disalin dari SE2016-UMB-G.DSU/SE2016UMK.DSU kolom (4) dari usaha/perusahaan yang akan diganti.
13. Kolom (11) :

Nama usaha/perusahaan pada

baris “DIGANTI”, disalin dari

SE2016-UMB-G.DSU kolom (5) atau dari SE2016-UMK.DSU kolom (6)
dari usaha/perusahaan yang akan diganti.
14. Kolom (12) : Alamat pada baris “DIGANTI” disalin dari SE2016-UMB-G.DSU kolom
(6) atau dari SE2016-UMK.DSU kolom (7) dari usaha/perusahaan
yang akan diganti.
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15. Kolom (13) : Kegiatan Utama/kategori/KBLI pada baris “DIGANTI”, disalin dari
disalin dari SE2016-UMB-G.DSU kolom (8) atau dari SE2016UMK.DSU kolom (9) dari usaha/perusahaan yang akan diganti.
16. Kolom (14) : Alasan

diganti

pada

baris

“DIGANTI”,

berisi

alasan

dari

usaha/perusahaan sampel utama yang akan diganti terdiri dari :
1.

Pindah dan tidak dapat ditelusuri

2.

Tidak ditemukan

3.

Ganda/Double

4.

Tutup

5.

Unit Penunjang/Pembantu

6.

Kategori berbeda

3.6 Kartu Kendali PCS Pendataan UMK dan UMB
Kartu ini digunakan PCS untuk memonitor aktifitas proses pengiriman dan
penerimaan kuesioner ke usaha/perusahaan. Pencatatan dimulai dari tanggal saat
dokumen dikirim ke usaha/perusahaan sampai saat dokumen diterima oleh PCS.
1. Isikan identitas perusahaan (sesuaikan identitas di SE2016-UMB.DSL/UMBG.DSU/UMK-DSU)
2. Isikan identitas kartu kendali, dengan melingkari jenis kuesioner yang sesuai
3. Isikan nama petugas/NIP/NMS/No HP dan tanda tangan
4. Isikan form kegiatan kunjungan PCS pada kolom :


Kolom 1 info jadwal kunjungan mulai mengantar sampai menerima
dokumen kembali



Kolom 2 isikan tanggal saat kunjungan dilakukan



Kolom 3 isikan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan



Kolom 4 isikan jabatan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan



Kolom 5 isikan kondisi kuesioner saat memberi/menerima, kode 1 lengkap
dan kode 2 jika tidak lengkap.



Kolom 6 isikan catatan PCS terkait keinginan usaha/perusahaan seperti
kuesioner diisi langsung, ditinggal dan info kapan kuesioner selesai serta info
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kuesioner diambil PCS secara langsung atau dikirim ke BPS atau mengisi data
secara online dengan menginfokan alamat email usaha/perusahaan.


Kolom 7 isikan tanda tangan responden

3.7 Formulir Pemberitahuan Pindah Alamat
Lembar ini diisi oleh PCS untuk melaporkan perusahaan (yang terdapat dalam
SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU dan SE2016-UMK.DSU) yang pindah alamat
dan dapat ditelusuri. PCS wajib menuliskan informasi perusahaan sesuai kolom-kolom
pada Formulir Pemberitahuan Pindah Alamat, baik pada kondisi sebelum pindah
maupun kondisi saat pencacahan. Tahapan pengisian laporan ini adalah sebagai
berikut:
1. Hasil pendataan lapangan diketahui bahwa perusahaan terpilih sampel pindah
alamat dan alamat baru berada di kabupaten/kota yang sama dan dapat
diketahui alamat barunya, tapi bukan di wilayah kerjanya (SE2016-UMB.DSL,
SE2016-UMB-G.DSU, SE2016-UMK.DSU kolom (10) : 2*)
2. PCS melakukan pengisian informasi perusahaan sebelum pindah dan saat
pencacahan pada Lembar Laporan Pindah
3. PCS menyerahkan lembar yang telah terisi kepada PMS
Setelah menerima laporan, PMS menyerahkan lembar Laporan Pindah kepada BPS
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
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PEDOMAN PENGISIAN
KUESIONER

4

4.1 Umum
Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 dimaksudkan untuk mencacah
usaha/perusahaan yang terdapat pada daftar SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU,
SE2016-UMK.DSU, dan Form Permintaan Penggantian Sampel.
Kuesioner yang digunakan dalam pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016
ini terdiri dari:
1.

Daftar SE2016-UMB.PRODUKSI untuk Pendataan Usaha/perusahaan
Menengah Besar Produksi (kategori B, C, D, E, dan F).

2.

Daftar SE2016–UMB.KEUANGAN untuk Pendataan Usaha/perusahaan
Menengah Besar Jasa Keuangan (kategori K).

3.

Daftar SE2016-UMB.NON KEUANGAN untuk Pendataan Usaha/
perusahaan Menengah Besar Jasa Non Keuangan (kategori G, H, I, J, L, M,
N, P, Q, R, S, dan U).Daftar SE2016-UMK untuk Pendataan
Usaha/perusahaan Mikro Kecil.

4.2 Tata Cara Pengisian Daftar
1.

Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.

2.

Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan katakata harus menggunakan huruf balok serta tidak boleh disingkat, kecuali
kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa
(bukan angka romawi).

3.

Contoh penulisan huruf:

4.

Contoh penulisan angka:

5.

Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right

justified).
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6.

Jika rincian berisi nilai nol (0), maka dituliskan dengan angka 0, jangan
diberikan tanda strip (-) atau dikosongkan.

7.

Pegang teguh konsep dan definisi yang telah ditetapkan.

8.

Perhatikan

instruksi/rambu-rambu

tata

cara

pengisian

di

setiap

pertanyaan/rincian.
9.

Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
a. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia;
b. Mengisi

keterangan/jawaban pada

tempat

yang

tersedia

dan

menuliskan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia;
c. Referensi waktu merujuk pada keterangan waktu disetiap pertanyaan,
jika tidak disebutkan referensi waktunya maka refrensinya merujuk
pada saat pendataan.
d. Untuk jenis pertanyaan dengan jawaban pilihan, lingkari salah satu
kode yang sesuai dengan jawaban pada masing-masing rincian dan
pindahkan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.
e. Untuk jenis pertanyaan yang menanyakan jumlah, isikan jawaban
dengan menjumlahkan rincian-rincian yang sesuai.

4.3 Etika Berwawancara Petugas Pencacah (PCS)
1.

Berpakaian yang rapi, pantas, sopan, dan memakai sepatu pada saat
melakukan kunjungan ke responden.

2.

Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga
pencacah dapat diterima oleh responden.

3.

Awali wawancara dengan memperkenalkan diri sebagai petugas SE2016,
dengan menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas.

4.

Lakukan

wawancara

dalam

bahasa

daerah

bila

responden

lebih

menyukainya agar responden tidak merasa segan untuk memberikan
jawaban yang tepat dan benar.
5.

Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan maksud dan tujuan, serta
pentingnya Pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 ini yang
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merupakan kelanjutan dari kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2016

dan

yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan
sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara, bila
ditemui sikap dan tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, atau
curiga.
7. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara, dan beritahu
tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada
keterangan yang diperlukan.

4.4 Tata Cara Pengisian Kuesioner SE2016-UMK dan SE2016-UMB
Pada Pendataan UMK dan UMB SE2016, semua jenis kuesioner terdiri dari 11
Blok, yaitu:
Blok I

: Pengenalan Tempat

Blok II

: Karakteristik Usaha/Perusahaan

Blok III

: Kendala dan Prospek Usaha

Blok IV

: Pekerja dan Balas Jasa Pekerja

Blok V

: Biaya/Pengeluaran Selama Tahun 2016

Blok VI

: Produksi/Pendapatan Usaha/Perusahaan Selama Tahun 2016 (UMB)
Produksi/Pendapatan Usaha/Perusahaan Selama Sebulan yang Lalu
atau Bulan Terakhir yang Ada Kegiatannya (UMK)

Blok VII : Neraca Usaha/Perusahaan
Blok VIII : Status Permodalan
Blok IX

: Ringkasan

Blok X

: Catatan

Blok XI

: Keterangan Pemberi Jawaban dan Petugas
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Walaupun judul setiap Blok sama, nomor urut pertanyaan dalam satu kuesioner
sepertinya tidak berurutan. Akan tetapi, nomor urut tersebut sebenarnya berurutan.
Hal ini disebabkan ada beberapa pertanyaan yang hanya ditanyakan pada kuesioner
tertentu, tetapi tidak ditanyakan pada kuesioner lainnya.

Begitupun juga dengan

nomor urut kolom tabel, khususnya di SE2016-UMK. Hal ini terjadi karena adanya
perbedaan referensi waktu antara UMB (tahunan) dan UMK (sebulan yang lalu).
Berikut adalah matriks pertanyaan:
Uraian Blok

PRODUKSI

KEUANGAN

NON
KEUANGAN

UMK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

R.101-R.107

R.101-R.107

R.101-R.107

R.101-R.107

-

-

R.108

R.108

R.109-R.110

R.109-R.110

R.109-R.110

R.109-R.110

R.201-R.204.a

R.201-R.204.a

R.201-R.204.a

R.201-R.204.a

-

-

-

R.204.b

R.205-R.206

R.205-R.206

R.205-R.206

R.205-R.206

R.207

-

-

R.207

R.208

R.208

R.208

R.208

-

-

-

R.209-R.210

R.301-R.311.b

R.301-R.311.b

R.301-R.311.b

R.301-R.311.b

R.311.c

-

R.311.c

R.311.c

R.312

-

R.312

R.312

R.313-R.315

R.313-R.315

R.313-R.315

-

R.316

-

R.316

-

-

-

R.317

R.317

-

-

-

R.318

R.319.a-c

R.319.a-c

R.319.a-c

R.319.a-c

Blok IV:

R.401.a

R.401.a

R.401.a

-

Pekerja dan Balas

R.401.b

-

-

-

-

R.401.c-g

R.401.c-g

-

R.401.h-j

R.401.h-j

R.401.h-j

-

-

-

-

R.401.k-m

-

R.402

R.402

R.402

R.403.a-b

R.403.a-b

R.403.a-b

R.403.a-b

Blok I:
Pengenalan Tempat
Blok II:
Karakteristik
Usaha/Perusahaan

Blok III:
Kendala dan Prospek
Usaha

Jasa Pekerja
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Uraian Blok

PRODUKSI

KEUANGAN

NON
KEUANGAN

UMK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

R.403.c

R.403.c

R.403.c

-

R.404-R.407

R.404-R.407

R.404-R.407

-

R.408.a-e

R.408.a-e

R.408.a-e

R.408.a-e

-

-

-

R.408.f

R.409-R.410

R.409-R.410

R.409-R.410

-

R.501.a-h

R.501.a-h

R.501.a-h

R.501.a-h

Biaya/Pengeluaran

R.501.i

-

-

R.501.i

Selama Tahun 2016

R.501.j-n

R.501.j-n

R.501.j-n

R.501.j-n

R.501.o

-

-

-

R.501.p-s

R.501.p-s

R.501.p-s

R.501.p-s

R.501.t

-

-

R.501.t

R.501.u-v

R.501.u-v

R.501.u-v

R.501.u-v

R.502

-

R.502

R.502

R.503.a-f

R.503.a-f

R.503.a-f

R.503.a-f

R.601.a-e

-

-

-

Produksi/Pendapatan

-

R.601.f-n

-

-

Usaha/Perusahaan

-

-

R.601.o-r

-

Selama Tahun 2016

-

-

-

R.601.s-t

R.602.a-e

R.602.a-e

R.602.a-e

R.602.a-e

R.602.f

-

-

-

R.602.g-h

R.602.g-h

R.602.g-h

R.602.g-h

R.603.a-e

R.603.a-e

R.603.a-e

-

-

-

-

R.603.f-g

R.603.h

R.603.h

R.603.h

R.603.h

R.701.a-c

R.701.a-c

R.701.a-c

R.701.a-c

Neraca

R.701.d

-

R.701.d

R.701.d

Usaha/Perusahaan

R.701.e

R.701.e

R.701.e

R.701.e

R.701.f

R.701.f

R.701.f

-

R.701.g

R.701.g

R.701.g

R.701.g

R.702.a-b

-

R.702.a-b

R.702

R.702.c

R.702.c

R.702.c

-

-

R.702.d-f

-

-

R.702.g

R.702.g

R.702.g

-

Blok V:

Blok VI:

Blok VII:
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Uraian Blok

PRODUKSI

KEUANGAN

NON
KEUANGAN

UMK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

R.703-R.705

R.703-R.705

R.703-R.705

-

R.801.a-c

R.801.a-c

R.801.a-c

-

R.801.d

R.801.d

R.801.d

R.801.d

-

-

-

R.802-R.803

R.901.a-b

R.901.c-k

R.901.l-n

R.901.o-p

R.902-R.906

R.902-R.906

R.902-R.906

R.902-R.906

R.907

-

R.907

R.907

R.908

R.908

R.908

R.908

R.909

-

-

-

R.910-R.911

R.910-R.911

R.910-R.911

R.910-R.911

Blok X: Catatan

Blok X

Blok X

Blok X

Blok X

Blok XI: Keterangan

Blok XI

Blok XI

Blok XI

Blok XI

Blok VIII :
Status Permodalan
Blok IX:
Ringkasan

Pemberi Jawaban
dan Petugas

Kategori dan Kode KBLI di halaman pertama pojok kanan atas kuesioner disalin
dari SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU, SE2016-UMK.DSU, dan Form Permintaan
Penggantian Sampel.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT
Tujuan blok ini adalah untuk memperoleh informasi lokasi usaha/perusahaan,
berisi keterangan tempat yang isiannya disalin dari Daftar Sampel Usaha/Perusahaan
SE2016-UMB.DSL, SE2016-UMB-G.DSU, SE2016-UMK.DSU, dan Form Permintaan
Penggantian

Sampel.

Penyalinan

dimulai

dari

Nama

dan

Kode

Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, Nomor Blok Sensus (NBS),
Nomor Subblok Sensus (NSBS), Nomor Urut Usaha/Perusahaan (NUP), Nomor Urut
Sampel

(NUS),

Nama

Lengkap

Usaha/Perusahaan

dan

Alamat

Lengkap

Usaha/Perusahaan.
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BLOK II. KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN
Tujuan blok ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai profil
usaha/perusahaan dan pengusaha.
Untuk Rincian 201 dan 202, referensi waktu untuk SE2016-UMK adalah pada saat
pencacahan, sedangkan kuesioner SE2016-UMB adalah pada tahun 2016.
Rincian 201. Tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama (meliputi proses
dan output)
Kegiatan Utama adalah jenis kegiatan usaha/perusahaan yang mempunyai nilai
produksi/omset/pendapatan paling besar.
Untuk usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan
kegiatan utamanya berdasarkan:
1.

Kegiatan yang nilai produksi/omset/pendapatan terbesar

2.

Jika nilai produksi/omset/pendapatan besarnya sama, maka kegiatan
utamanya ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar.

3.

Jika nilai produksi/omset/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama
maka kegiatan utama diambil dari waktu terbanyak yang digunakan.

4.

Jika nilai produksi/omset/pendapatan, volume, dan waktunya sama, maka
penentuan kegiatan utama berdasarkan pada pernyataan responden.
Khusus usaha/perusahaan bengkel dan salon kecantikan ditentukan oleh

nature/izin.
Kategori Perusahaan adalah pengelompokan besar usaha/perusahaan menurut
kegiatan utama yang dilakukannya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Kategori dinyatakan dengan huruf romawi kapital
(A,B,C,…,U).
Kategori lapangan usaha yang dicakup pada kegiatan SE2016 adalah kategori B, C,
sampai U, kecuali :
Kategori A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kategori O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
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Kategori T : Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang
Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan
untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.
Kode KBLI adalah kode kegiatan usaha/perusahaan yang mengacu pada kode
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit Tahun 2015.
Catatan:
Jika ditemukan perusahaan yang merupakan Kantor Pusat (tanpa ada kegiatan
terkait bisnis utama perusahaan), maka kegiatan utamanya adalah Kegiatan
Kantor Pusat (tidak mengikuti kegiatan pada kategori usahanya) dengan
kategori M dan KBLI 70100.
Rincian 202. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/dijual
Tujuan rincian ini adalah untuk memperoleh informasi produk utama yang
dihasilkan/dijual oleh usaha/perusahaan.
Produk utama adalah jenis produk dalam bentuk barang/jasa yang dihasilkan
usaha/perusahaan sesuai kegiatan utama pada Rincian 201.
Contoh-contoh cara penulisan uraian pada kegiatan utama (Rincian 201)
dan produk utama (Rincian 202):
Kategori

Kegiatan Utama (R.201)

(1)

Produk utama (R.202)

(2)

(3)

Pertambangan dan

1. Menambang bijih nikel (07295)

bijih nikel

penggalian (B)

2. Penggalian kaolin (08105)

kaolin

Industri pengolahan (C)

1. Membuat/memproduksi logam timah (24202)

Logam timah

2. Mencetak buku dan dokumen cetak lainnya

Buku dan barang cetakan

(18111)
Pengadaan listrik, gas,

1. Melakukan pembangkitan tenaga listrik (35101)

Tenaga Listrik

uap/air panas dan udara

2. Mendistribusikan gas alam melalui jaringan pipa

Gas Alam

dingin (D)
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur
ulang,Pembuangan dan
pembersihan limbah dan

ke pengguna akhir (35201)
1. Pengambilan air tanah dan menyalurkannya ke

Air Bersih

konsumen rumah tangga (36001)
2. Pengumpulan sampah kertas untuk di daur ulang
menjadi bahan baku kertas (38302)

Bahan Baku Kertas Daur
Ulang

sampah (E)
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Kategori

Kegiatan Utama (R.201)

(1)

Konstruksi (F)

Produk utama (R.202)

(2)

1. Pemasangan instalasi listrik pada bangunan

(3)

Instalasi Listrik

gedung perkantoran (43211)
2. Membangun jalan raya (42111)

Konstruksi Jalan

Perdagangan besar dan

1. Perdagangan eceran pakaian jadi di kios (47711)

Pakaian Jadi

eceran, reparasi dan

2. Bengkel reparasi/ perbaikan dan perawatan mobil

Jasa Perbaikan Mobil

perawatan mobil dan

(45201)

sepeda motor (G)
Pengangkutan dan
Pergudangan (H)

1. Melayani angkutan bus penumpang antar kota
antar provinsi (49211)
2. Menyewakan gudang barang dagangan kepada

Angkutan Penumpang Bus
antar provinsi
Jasa Sewa Gudang

perusahaan (52101)
Penyediaan Akomodasi

1. Restoran seafood (56101)

Makanan Seafood

dan makan minum (I)

2. Menyediakan jasa penginapan bintang 5 (55111)

Jasa Penginapan

Informasi dan komunikasi

1. Penerbitan surat kabar Jawa Pos (58130)

Surat Kabar Jawa Pos

(J)

2. Pembuatan program sistem aplikasi komputer

Paket Aplikasi Komputer

sesuai pesanan pengguna (62019)
Jasa keuangan dan

1. Jasa pinjaman uang dengan gadai (64921)

Pendapatan Sewa

asuransi (K)

2. Jasa penukaran mata uang asing (66126)

Jasa Penukaran Mata
Uang Asing

Real Estat (L)

3. Jasa Asuransi non jiwa konvensional (65121)

Asuransi

1. Penjualan tanah dan bangunan (68110)

Jasa penjualan rumah

2. Penyewaan bangunan (68110)

Jasa penyewaan gedung
pertemuan

Aktivitas profesional,

1. Kegiatan Kantor Pusat Pertamina (70100)

Manajemen kantor pusat

ilmiah, dan teknis (M)

2. Menyediakan jasa arsitek (71101)

Design bangunan gedung

Jasa Persewaan Dan Sewa

1. Penjualan dan pemesanan tiket pesawat udara

Tiket pesawat udara dan

Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi, Ketenagakerjaan,

dan kapal laut (79112)
2. Jasa penyalur tenaga kerja (78200)

Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha

kapal laut
Jasa penyalur tenaga
kerja

3. Persewaaan peralatan pesta (77291)

Peralatan pesta

1. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar

Pendidikan sekolah dasar

Lainnya (N)
Jasa Pendidikan (P)

negeri/pemerintah (85111)
2. Menyelenggarakan sekolah musik (85420)

Jasa pendidikan musik

Jasa Kesehatan Manusia

1. Jasa kesehatan di rumah sakit swasta (86103)

Jasa pelayanan kesehatan

dan Kegiatan Sosial (Q)

2. Jasa praktek dokter umum (86201)

Jasa pelayanan kesehatan

Pedoman Pencacah

39

Kategori

Kegiatan Utama (R.201)

(1)

Produk utama (R.202)

(2)

Kesenian, Hiburan dan

(3)

1. Melakukan pertunjukan seni drama (90001)

Jasa pertunjukan seni

Rekreasi (R)

drama

Aktivitas Jasa Lainnya (S)

Aktivitas Badan
Internasional dan Badan
Ekstra Internasional

2. Jasa taman hiburan bertema/theme park (93210)

Aneka permainan

1. Jasa reparasi televisi dan radio (95210)

Jasa reparasi TV dan radio

2. LSM bidang hukum (94990)

Kajian hukum

1. Perwakilan PBB lembaga penanganan pengungsi

Kegiatan penanganan

PBB/UNHCR (99000)

pengungsi di Indonesia

2. Perwakilan ASEAN (99000)

Dokumen kebijakan

Lainnya, kecuali kedutaan

ASEAN

besar dan konsulat (U)

Rincian 203. Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan
Rincian 203.a. Nama
Nama di sini adalah Pemilik/Direktur Utama/Pimpinan wilayah yang bertanggung jawab
atas operasional usaha/perusahaan.
Rincian 203.b. Jenis kelamin
Jenis kelamin di sini adalah jenis kelamin Pemilik/Direktur Utama/Pimpinan wilayah
usaha/perusahaan yang tertulis pada Rincian 203.a.
Rincian 203.c. Umur
Umur di sini adalah umur Pemilik/Direktur Utama/Pimpinan wilayah usaha/perusahaan
yang tertulis pada Rincian 203.a.
Rincian 203.d. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan
tertinggi

yang

ditamatkan

oleh

Pemilik/Direktur

Utama/Pimpinan

wilayah

usaha/perusahaan yang tertulis pada Rincian 203.a, yang ditandai dengan kepemilikan
sertifikat/ijazah.
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Contoh: Seorang Direktur yang masih kuliah di tingkat S2 dan belum selesai, jenjang
pendidikannya adalah Diploma IV/S1.
Jenjang pendidikan:
1. Tidak tamat SD: Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah
sekolah namun tidak tamat sekolah setingkat Sekolah Dasar
2. SD dan Sederajat: Tamat sekolah setingkat Sekolah Dasar, Madrasah
Ibtidaiyah dan sederajat
3. SMP dan Sederajat: Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum
maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar
Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama
4. SMA/Madrasah Aliyah/Paket C: Tamat dari Sekolah Menengah Atas,
serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA.
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Tamat dari Sekolah Menengah
Kejuruan setingkat SMA
6. Diploma I/II/III: Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada
suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta
1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma
I, Diploma II, atau Diploma III
Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSLP, PGA,
SGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII
adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi
Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak
mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum
tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA
7. Diploma IV/S1: Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1)
8. S2/S3: Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.
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Rincian 204.a.

Status badan usaha

Pertanyaan bertujuan untuk mengetahui status badan usaha dari usaha/perusahaan
yang bersangkutan.
Badan Usaha: Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan
mencari laba atau keuntungan.
1.

PT/ PT Persero/Perum
Perseroan Terbatas (PT), adalah perusahaan yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan undang-undang, termasuk dalam badan usaha ini adalah PT Tbk,
yaitu perusahaan yang kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal.
PT Persero adalah perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh negara, contoh: perusahaan BUMN dan BUMD.
Perusahaan Umum (Perum): perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki
negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2.

CV (Commanditaire Vennootschap) adalah suatu persekutuan yang didirikan
oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang
kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan
bertindak sebagai pemimpin.

3.

Firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama
bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas
segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari
perusahaan ditanggung bersama pula.

42

Pedoman Pencacah

4.

Koperasi/Dana Pensiun
Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun.

5.

Yayasan adalah sebuah badan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari
keuntungan.

6.

Ijin khusus dari instansi berwenang adalah usaha/perusahaan yang tidak
memiliki status badan usaha seperti yang disebutkan di atas tetapi dalam
melakukan kegiatannya memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah (sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota). Misal: Ijin dari pemerintah
Kabupaten/Kota untuk usaha penggilingan padi.

7.

Perwakilan perusahaan/lembaga asing adalah perwakilan perusahaan/
lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Contoh: Citibank, Standard
Chartered Bank, UNICEF, ASEAN, World Bank.

8.

Tidak berbadan usaha adalah usaha yang tidak memiliki badan usaha/ijin
khusus. Termasuk dalam kelompok ini usaha-usaha perorangan.

Lembaga pendidikan (TK sampai dengan Perguruan Tinggi) milik pemerintah dianggap/
diperlakukan sebagai unit usaha yang tidak berbadan usaha.
Rincian 204.b. Jika Rincian 204.a. berkode 6 atau 8, apakah mempunyai
laporan keuangan?
Rincian ini ditanyakan kepada usaha yang berstatus ijin khusus (kode 6) dan usaha
yang tidak berbadan usaha (kode 8). Pertanyaan ini khusus untuk Kuesioner UMK.
Laporan keuangan merupakan pencatatan secara teratur, rutin, dan sistematis
terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu.
Dari pembukuan tersebut, dapat menyusun laporan keuangan, dalam bentuk laporan
rugi laba dan neraca.

Pedoman Pencacah

43

Contoh : Penjual pulsa mencatat nominal pulsa yang terjual maka catatan tersebut
bukan merupakan laporan catatan keuangan.
Rincian 204.b hanya ditanyakan untuk SE2016-UMK

Rincian 205. Tahun mulai beroperasi secara komersial
Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut
menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi
percobaan).
Catatan:
 Apabila merupakan suatu perusahaan dan berubah bentuk badan usahanya,
maka yang ditulis untuk tahun beroperasi adalah tahun pertama kali unit
perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial
pada bentuk badan usaha terakhir.
 Untuk kantor cabang/perwakilan/pabrik/unit kegiatan maka tahun mulai
beroperasi adalah tahun mulai beroperasinya kantor cabang/perwakilan/
pabrik/unit kegiatan tersebut (bukan tahun mulai beroperasinya kantor pusat).
 Apabila

selama

perjalanan

usahanya,

suatu

usaha/perusahaan

pernah

mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun mulai beroperasi
yang ditulis tetap tahun yang lama.
 Apabila berganti pemilik maka tahun beroperasinya tetap menggunakan tahun
beroperasi dari tahun beroperasi dari pemilik yang sebelumnya atau terdahulu.
 Apabila usaha/perusahaan berubah kegiatan utama/kategori maka tahun
beroperasinya menggunakan tahun mulai beroperasi kegiatan utama/kategori
terakhir.
Contoh:
Tahun 1996 suatu perusahaan mulai beroperasi, pada tahun 2005-2007 perusahaan
itu tidak aktif, tetapi tahun 2008 aktif kembali dengan badan hukum dan kegiatan
usaha yang sama, maka perusahaan tersebut mulai beroperasi tetap tahun 1996.
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Rincian 206. Apakah usaha/perusahaan menjadi anggota asosiasi ?
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keikutsertaan perusahaan dalam suatu
asosiasi. Tidak tertutup kemungkinan suatu perusahaan menjadi anggota pada
beberapa asosiasi.
Asosiasi adalah wadah sekelompok usaha/perusahaan yang bergerak pada bidang
usaha yang sejenis yang dibentuk untuk tujuan bersama tanpa ada ikatan usaha
tertentu diantara anggotanya. Asosiasi yang dimaksud dalam pertanyaan disini adalah
asosiasi bisnis.
Contoh nama asosiasi bisnis: APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), GAIKINDO
(Gabungan Industri Kendaraan Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), KADIN
Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), AKI (Asosiasi Kontraktor
Indonesia), ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), APPSI (Asosiasi
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), dll.
Rincian 207 hanya ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMK dan
SE2016-UMB.PRODUKSI

Rincian 207. Jika Rincian 201 berkategori ”F” Konstruksi, kode kualifikasi
Usaha:
Kualifikasi Perusahaan adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut
kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria
penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.
Perorangan

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 300 juta

K1

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1 Milyar

K2

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1,75 Milyar

K3

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 2,5Milyar

M1

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 10 Milyar

M2

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 50 Milyar

B1

: Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 250 Milyar

B2

: Tak Terbatas
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Non Kualifikasi : Masa berlaku sertifikasi dari LPJK sudah kedaluwarsa (expired)
Rincian 208. Jaringan usaha/perusahaan
Rincian ini bertujuan untuk melihat apakah usaha/perusahaan memiliki kelembagaan
organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain.
1.

Perusahaan Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai
kantor cabang atau kantor pusat. Contoh: Koperasi Sigma Mandiri.

2.

Kantor pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di
tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan
pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu.
Contoh: PT Asuransi Sinar Mas di Plaza Simas Gedung I Jl. KH Fachrudin No.18
adalah kantor pusat, memiliki beberapa kantor cabang, salah satunya di Jl. Abdul
Rivai No.2 Bandung.

3.

Kantor Cabang adalah unit organisasi perusahaan yang menjalankan semua
jenis kegiatan kantor pusat mulai dari menyelenggarakan tata usaha/pembukuan
sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan
yang diberikan oleh kantor pusat.
Contoh: PT Matahari Putra Prima cabang Hypermart Pondok Gede adalah cabang
dari PT Matahari Putra Prima yang berkantor pusat di Menara Matahari, Tangerang
Penjelasan :
Penggunaan istilah cabang bisa berbeda antara perusahaan namun tetap
dikategorikan cabang, sejauh memenuhi definisi kantor cabang. Contoh : Daop
(Daerah Operasi) PT KAI (Kereta Api Indonesia)adalah cabang dari kantor pusat
PT KAI di Bandung.

4.

Perwakilan adalah kegiatan ekonomi yang kegiatannya menyelenggarakan
sebagian dari kegiatan kantor pusat.
Contoh: Perwakilan PT Freeport Indonesia di Jakarta adalah kantor perwakilan
PT Freeport Indonesia di Papua untuk melakukan sebagian fungsi kantor pusat.

5.

Pabrik/Unit Kegiatan adalah unit kerja perusahaan tempat berlangsungnya
kegiatan pengolahan/proses produksi.
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Kode 5 ini hanya digunakan pada kuesioner SE2016-UMK kategori
B,C,D,E, dan F, serta SE2016-UMB.PRODUKSI.
Rincian 209 hanya ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMK

Rincian

209.a.

Jika

Rincian

201

kategori

”H”

Pengangkutan

dan

Pergudangan yang kegiatan utamanya angkutan darat
atau ASDP, misal: bus umum, taksi, ojek, becak, delman,
perahu, ketingting, kelotok, dll., apakah sebagai:
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya pengusaha angkutan yang
hanya sebagai pemilik kendaraan, atau hanya sebagai sopir/pengemudi setoran, atau
yang merupakan pemilik sekaligus merangkap sebagai sopir/pengemudi.
Pemilik kendaraan adalah orang yang berusaha di bidang angkutan darat atau ASDP
yang memiliki dan menguasai seluruh armada yang diusahakan, dimana armada
tersebut dijalankan/dioperasikan hanya oleh orang lain.
Sopir/pengemudi setoran adalah sopir/pengemudi di bidang angkutan darat atau
ASDP yang membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik
kendaraan(setoran) atas pekerjaannya dalam menjalankan/mengemudikan armada
transportasi tersebut.
Pemilik

merangkap

sopir/pengemudi

adalah

pemilik

kendaraan

yang

merekrut/mengelola sopir/pengemudi, juga menjalankan/mengemudikan sendiri salah
satu armada transportasi tersebut. Termasuk pemilik kendaraan walaupun
hanya mempunyai 1 armada untuk dijalankan/ dioperasikan sendiri.
Rincian 209. b. Jika rincian 209.a. berkode 1 atau 3, berapa jumlah armada
yang dimiliki
Rincian ini ditanyakan jika responden merupakan pemilik kendaraan. Isikan banyaknya
armada yang diusahakan pada saat pendataan.
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Rincian 210. Jika rincian 201 kategori “C” Industri Pengolahan, apakah
lokasi usaha berada pada sentra industri?
Sentra industri adalah:
1. Lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan
produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan atau mengerjakan proses
industri yang sama, dilengkapi sarana dan prasaran penunjang yang dirancang
berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh
suatu pengurus professional.
2. Berdasarkan

pengakuan

masyarakat

setempat,

tidak

melihat

jumlah

usaha/perusahaan di lokasi tersebut.

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA
Rincian 301.a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan pernah
menerima kredit dari lembaga keuangan?

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di
bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat (Sumber
Undang-Undang No 14 Tahun 1967). Contoh lembaga keuangan: bank, koperasi, dana
pensiun, modal ventura, pegadaian, dll.
Pernyataan ”pernah menerima kredit dari lembaga keuangan” pada rincian ini
diantaranya peminjaman modal.
Jika rincian 301.a. berkode 1 langsung ke rincian 302.
Rincian 301.b. Jika "Tidak pernah", maka alasan utamanya adalah:
Rincian 302. Apakah

usaha/perusahaan

menggunakan

komputer

(PC

Desktop/Laptop/Notebook/Netbook/Tablet) selama setahun
yang lalu?
Usaha/perusahaan dianggap menggunakan komputer apabila usaha/perusahaan
tersebut pernah menggunakan komputer dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.
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Pengertian

“menggunakan

komputer”

juga

termasuk

menguasai,

baik

milik

usaha/perusahaan maupun menyewa dari usaha/perusahaan lain.
Komputer termasuk PC Desktop/Laptop/Notebook/Netbook/Tablet, namun tidak
termasuk peralatan elektronik yang memiliki kemampuan komputasi tertanam seperti
HP atau TV, tidak termasuk juga mesin atau elektronik yang dikontrol oleh komputer.
Rincian 303.a. Apakah usaha/perusahaan menggunakan internet selama
setahun yang lalu?
Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan
komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia,
melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.
Usaha/perusahaan menggunakan internet apabila usaha/perusahaan tersebut pernah
menggunakan internet dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.
Pertanyaan ini ditanyakan kepada seluruh usaha/perusahaan, tidak dikhususkan untuk
usaha/perusahaan yang menggunakan komputer.
Jika jawaban rincian 303.a berkode 2 (Tidak) langsung ke rincian 304.
Rincian 303.b. Jika

"Ya",

maka

untuk

keperluan

apa

saja

usaha/

perusahaan menggunakan internet?
Pertanyaan ini ditanyakan untuk jangka waktu 12 bulan terakhir.

Sarana komunikasi diantaranya email, VoIP, BBM, WA, LINE.
E-mail adalah sarana mengirim dan menerima surat elektronik melalui jalur
jaringan komputer dan perangkat komunikasi sejenis (misalnya internet).

Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi yang memungkinkan
percakapan suara jarak jauh melalui media internet.

BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp (WA) dan LINE adalah aplikasi
pengiriman dan penerimaan pesan untuk smartphone.

Mencari

informasi

diantaranya

browsing,

searching

untuk

keperluan

usaha/perusahaan seperti kecenderungan pasar/konsumen, produk favorit, tips bisinis,
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regulasi pemerintah, informasi pesaing, mencari data dan informasi mengenai
barang/jasa, dll.

Sarana pemasaran/iklan diantaranya untuk memperkenalkan produk/jasa,
menggambarkan spesifikasi produk/jasa, dll.

Sarana penjualan dan atau pembelian diantaranya untuk memesan bahan baku
atau barang dagangan secara online, penjualan produk (barang atau jasa) dll.

Lainnya seperti merekrut calon tenaga kerja, pelayanan pelanggan (costumer
service), internet banking.
Apabila rincian 303.b.5) berkode 1, maka harus dituliskan keperluan penggunaan
fasilitas internet tersebut.
Rincian

304.a.

Apakah

usaha/perusahaan

memiliki

sertifikat

skala

nasional/internasional?
Pertanyaan ini ditanyakan untuk kondisi saat ini atau saat pendataan.
Jika rincian 304.a berkode 2 maka langsung ke rincian 305.
Rincian 304.b. Jika "Ya", jenis sertifikasi yang dimiliki:
Jenis sertifikasi dibagi kedalam 2 kelompok besar, yaitu skala nasional dan internasional
Jenis sertifikasi skala nasional, seperti:
1. SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah NKRI (UU no.20 tahun 2014
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian).
2. Sertifikat Halal adalah sertifikat tentang kehalalan suatu produk makanan,
minuman, obat-obatan, Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/katering, dan
industri jasa (distributor, warehouse, transporter, retailer) yang dikeluarkan MUI
3. LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) adalah Lembaga yang tugas
pokoknya antara lain: melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi
klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; melakukan
registrasi badan usaha jasa konstruksi.
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Jenis sertifikasi skala internasional, seperti:
1. ASTM (American Society for Testing Materials) adalah standar operasional/
metode analisa Amerika untuk pengujian material, yang sudah dibakukan
2. ISO (International Standardization Organization) adalah standar internasional
secara umum. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari
wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.
3. ITU (Internasional Telecommunication Union) adalah standar internasional
untuk telekomunikasi.
4. CAC (Codex Alimentarius Commission) adalah standar internasional untuk
produk pangan.
5. IEC (International Electrotechnical Commission) adalah standar internasional
untuk elektronik. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan,
transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan
perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya,
nanoteknologi dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. IEC juga mengelola
skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat, sistem,
atau komponen sesuai dengan standar internasional.
6. Sertifikasi/Standar Negara Lain (AFNOR, ANSI, BSI, DIN, JIS, SAL)

AFNOR (Association Francaise de Normalisation) standar dari Perancis.
ANSI (American National Standard Institute) standar dari Amerika Serikat.
BIS (Bureau of India Standard) standar dari India.
BSI (British Standards Insitution) standar dari Inggris.
DIN (Deutshes Institute for Nonnung ev ) standar dari Jerman.
JISC (Japanese Industrial Standartds Commitee) standar dari Jepang.
SAL (Standards Australia) standard dari Australia.
ASME (American Society of Mechanical Engineers)
NFPA (National Fire Protection Association)
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Rincian 305.

Apakah

usaha/perusahaan

memiliki

hak

paten/hak

cipta/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)?
Pertanyaan ini ditanyakan untuk kondisi saat ini atau saat Pendataan.
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk
atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Sumber UU
No.14 Tahun 2001).
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah
seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan
suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Sumber UU No. 28 Tahun 2014).
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/
kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh
norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan
kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.
Rincian 306. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan mengalami
kendala/kesulitan berikut?
a.

Permodalan/likuiditas
Kendala permodalan terkait dengan masalah pembiayaan usaha yang utamanya
bersifat finansial.

b.

Bahan baku/barang dagangan
Kendala bahan baku/barang dagangan berkaitan dengan kesulitan akses karena
sumber bahan baku/barang dagangan jauh, harga yang mahal, barang mudah
busuk, rusak, langka, kualitas rendah, dsb.
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c.

Pemasaran
Kendala pemasaran antara lain biaya iklan yang mahal, tidak ada alat transportasi
yang mendukung, persepsi konsumen tentang produk yang dihasilkan/dijual.

d.

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi
Energi yang dimaksud adalah listrik, batu bara, gas, dsb. Kendala yang dimaksud
antara lain bahan bakar dan sumber energi sulit didapat, harga yang mahal,
langka, dll.

e.

Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)
Kendala infrastruktur termasuk kendala dalam masalah kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur dapat berupa jalan, infrastruktur air,
sarana komunikasi, dll.

f.

Tenaga kerja
Kendala tenaga kerja antara lain, kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang
memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai, kelangkaan tenaga kerja,
upah yang diminta terlalu tinggi, dll.

g.

Peraturan dan birokrasi pemerintah
Kendala dalam birokrasi pemerintah seperti dalam pengurusan ijin usaha dan
pengurusan/pelaporan administrasi lainnya, termasuk juga waktu yang lama dan
prosedur yang cukup banyak dalam pengurusan/pelaporan administrasi.
Adanya peraturan yang menyulitkan dalam pengembangan usaha.

h.

Pungutan liar
Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya
dikenakan atau dipungut. Kendala pungutan liar berkaitan dengan adanya
pungutan yang tidak resmi baik dari aparat pemerintah ataupun pihak lain seperti
organisasi massa, dsb.

i.

Adanya pesaing
Pesaing adalah usaha/perusahaan yang menghasilkan/memproduksi atau menjual
barang/jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan.

Adanya

kendala pesaing dapat ditunjukkan dengan sulitnya memasarkan produk yang
dihasilkan/diperdagangkan, produk tidak laku, penjualan menurun sampai dengan
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referensi

waktu

yang

ditetapkan

tahun

2016,

yang

disebabkan

oleh

ketidakmampuan bersaing.
j.

Lainnya (tuliskan …………………………………………………)
Jika ada kendala dalam kategori lainnya, maka tuliskan kendala tersebut.

Rincian 307.a. Apakah selama tahun 2016 pernah menjalin kemitraan
dengan usaha/perusahaan lain?
Rincian 307.b. Jika “Ya”, jenis kemitraan yang dijalin dalam hal:
Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan
Usaha Besar.
Konsep kemitraan tersebut selaras dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang
kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah. Kemitraan harus mengandung unsur "saling
menguntungkan". Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, sub kontrak,
waralaba, perdangangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk
kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint

venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
Sebagai contoh, PT. Cameron Indonesia merupakan perusahaan yang produksi utamanya
pakan ternak dan makanan olahan dari ayam. Perusahaan ini melakukan kegiatan
kemitraan dengan peternak ayam broiler di daerahnya yang mengalami kendala dalam hal
permodalan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam kegiatan kemitraannya, PT. Cameron
Indonesia memberikan bantuan berupa modal dan bantuan pemasaran untuk para
peternak mitranya. PT. Cameron Indonesia mendapat keuntungan dari pembelian bahan
baku yang murah dan pasar penjualan pakan ternak dari mitranya.
a.

Penyediaan uang/barang modal
Barang modal adalah benda berwujud yang akan digunakan dalam produksi
barang atau jasa. Barang modal termasuk pabrik, mesin, peralatan, perlengkapan,
dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan produk lain untuk konsumsi.
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Barang modal umumnya buatan manusia, dan tidak termasuk sumber daya alam
seperti tanah atau mineral, atau "modal manusia" – keterampilan intelektual dan
fisik dan tenaga kerja yang disediakan oleh pekerja manusia.
Kemitraan dalam penyediaan uang atau barang modal dapat bersifat bebas biaya
(gratis) atau dengan pinjaman dengan balas jasa ringan.
b.

Pengadaan bahan baku/barang dagangan
Bahan baku adalah bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang
jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk atau barang
setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya. Contohnya, usaha kecil
memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian atau
bahan untuk hasil produksinya. Pola kemitraan ini termasuk subkontrak, yang
ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut
volume, harga, mutu, dan waktu.
Barang dagangan adalah barang yang diperjualbelikan.

c.

Pemasaran
Contoh kemitraan dalam pemasaran adalah pola kemitraan dagang umum, yaitu
suatu usaha memasarkan hasil produksi usaha lainnya atau sebaliknya usaha
tersebut memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha mitranya. Kemitraan
dalam pemasaran juga mencakup penyediaan lahan atau tempat untuk
pemasaran.

Contoh kemitraan lainnya adalah keagenan, yaitu hubungan

kemitraan dimana suatu usaha (umumnya usaha kecil) diberi hak khusus untuk
memasarkan barang dan jasa usaha mitranya.
d.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan
Kemitraan dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan
bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan
produktivitas pekerja. Kemitraan ini dapat dijalin dalam rangka tanggung jawab
sosial (corporate social responsibility) usaha besar untuk membina dan
mengembangkan UKM sebagai mitra usaha.

e.

Lainnya (tuliskan …………………………………………….)
Contohnya: pembinaan, teknologi, sistem manajemen. Usaha yang bersifat

franchise umumnya melakukan kemitraan dalam sistem manajemen.
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Rincian 308. Bagaimana perolehan laba usaha/perusahaan tahun 2016
dibandingkan dengan tahun 2015?
Laba yang dimaksud adalah laba sebelum pajak (Earning Before Tax)
Tanyakan kepada responden, bagaimana persepsinya mengenai perolehan laba
usaha/perusahaan tahun 2016 dibandingkan 2015.
Rincian 309. Bagaimana prospek usaha/perusahaan pada tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017?
Prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi
usaha atau tendensi bisnis kedepan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset.
Tanyakan kepada responden, bagaimana persepsinya mengenai prospek usaha/
perusahaan ini pada tahun 2018.
Rincian 310.a. Apakah ada rencana untuk mengembangkan/memperluas
usaha/perusahaan pada masa yang akan datang?
Rincian 310.b. Jika rincian 310.a berkode 1 "Ya", maka rencana yang akan
dilakukan :
Rincian ini ditanyakan apabila rincian 310.a berkode 1 (ada rencana untuk
mengembangkan/memperluas usaha/perusahaan di masa yang akan datang).
Rincian 310.c.

Jika rincian 310.a berkode 2 "Tidak", maka alasan utama
adalah:

Apabila

kode

4

dilingkari

maka

harus

dituliskan

alasan

utama

tidak

mengembangkan/memperluas usaha.
Rincian 311. Persentase nilai barang/jasa dijual ke (selama tahun 2016):
Khusus untuk SE2016-UMK, referensi waktu adalah selama setahun yang lalu dan
untuk SE2016-UMB referensi waktu adalah selama 2016.
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Untuk kategori H (Pengangkutan dan Pergudangan), penjualan mengacu pada wilayah
operasi.
Untuk usaha/perusahaan perdagangan, penjualan mengacu pada lokasi transaksi:


jika penjualan dilakukan di lokasi wisata/rekreasi dalam negeri, walaupun
pembelinya turis asing, penjualan tetap dianggap di dalam negeri.

Untuk usaha/perusahaan hotel/restoran, penjualan mengacu pada konsumen:


jika penghuni hotel/tamu restoran terdapat WNA/orang asing, penjualan sudah
dianggap penjualan ke luar negeri



wilayah penjualan dapat didekati dengan asal konsumen

dengan

memperhatikan lokasi transaksi.
Rincian 311.a. Dalam negeri
Isikan besaran persentase pemasaran/penjualan produk (barang atau jasa): dalam
satu kabupaten/kota, kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan provinsi lain.
Rincian 311.b. Luar negeri
Isikan besaran persentase (%) pemasaran/penjualan produk (barang atau jasa) ke luar
negeri atau ekspor, tidak termasuk yang dibeli langsung oleh wisatawan mancanegara.
Total isian rincian 311.a. dan 311.b. harus 100% dan tuliskan isian tersebut pada kotak
yang tersedia.
Rincian 311.c. Penjualan ke:
Rincian 311.c hanya ditanyakan untuk Kuesioner SE2016-UMK, SE2016UMB.PRODUKSI, dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN

Konsumen akhir (rumah tangga) adalah pengguna/pemakai/pemanfaat akhir dari
suatu produk untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau
makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pedoman Pencacah

57

Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998)
Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas
namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan
kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai kecil
secara langsung kepada konsumen akhir.
Pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual kembali barang dalam
jumlah besar antara pedagang besar lainnya/industri/pengecer, seperti importir,
eksportir, dan distributor.
Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang
dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang
kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi
dengan mesin ataupun dengan tangan.
Pelaku komersial lainnya seperti hotel, restoran, bank, dan rumah sakit.
Pemerintah/Institusi: lembaga, perkumpulan, organisasi, dan sejenisnya, baik
formal maupun tidak formal.
Contoh:
- Pedagang eceran sebagai responden biasanya hanya menjual barang ke konsumen
akhir (rumah tangga).
- Pedagang besar sebagai responden biasanya bisa menjual barang ke semua jenis
konsumen (pedagang besar/industri/pedagang eceran/pemerintah) dan biasanya
dalam jumlah besar.
- Industri sebagai responden biasanya menjual kepada pedagang besar/pemerintah.
- Hotel/rumah makan sebagai responden biasanya bisa menjual kepada konsumen
akhir, industri, pelaku komersil lainnya, dan pemerintah.
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Rincian 312. Bahan

baku/penolong/material/barang

dagangan

yang

digunakan berasal dari (selama tahun 2016) :
Rincian 312 tidak ditanyakan di Kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN.
Khusus Kategori "C" Industri Pengolahan, adalah tempat barang itu diproduksi

Khusus untuk SE2016-UMK, referensi waktu adalah selama setahun yang lalu dan
untuk SE2016-UMB referensi waktu adalah selama 2016.
Bahan baku, ditanyakan untuk kegiatan usaha industri pengolahan.
Bahan penolong, ditanyakan untuk kegiatan usaha: pertambangan dan penggalian;
industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan
aktivitas remediasi.
Bahan material, ditanyakan untuk kegiatan usaha konstruksi.
Barang dagangan, ditanyakan untuk kegiatan usaha perdagangan.
Rincian 312.a. Dalam negeri
Isikan besaran persentase (%) asal bahan baku/penolong/material/barang dagangan dari:
dalam satu kabupaten/kota, kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan luar provinsi.
Rincian 312.b. Luar negeri
Isikan besaran persentase (%) asal bahan baku/penolong/material/barang dagangan
dari luar negeri atau impor.
Total isian rincian 312.a dan 312.b harus 100% dan tuliskan isian tersebut pada kotak
yang tersedia.
Rincian 313.a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan melakukan
sendiri kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)?
Rincian 313.a. tidak ditanyakan di Kuesioner SE2016-UMK.
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Kegiatan pengembangan dan penelitian adalah kegiatan kreatif yang dilakukan dengan
sistematis untuk menambah pengetahuan ( stock of knowledge), dan pemanfaatan
pengetahuan untuk merancang penerapan baru (to devise new applications).

Suatu usaha/perusahaan dikatakan melakukan kegiatan litbang apabila memenuhi
semua unsur-unsur berikut ini:
1. bertujuan mendapatkan penemuan baru (kebaruan)
2. kreatif
3. bukan bersifat rutin
4. sistematis (terencana, dianggarkan)
5. dapat ditransfer atau diproduksi kembali (mengarahkan pada hasil yang
memungkinkan untuk diproduksi kembali)
Terdapat 3 jenis kegiatan penelitian dan pengembangan:
1. Penelitian dasar adalah jenis kegiatan penelitian (yang bersifat teoritis atau
eksperimental) yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang
prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati, tanpa memikirkan
penerapannya.
2. Penelitian terapan adalah kegiatan penelitian (yang bersifat teoritis atau
eksperimental) yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Namun
kegiatan investigatif ini diarahkan untuk tujuan praktis tertentu.
3. Pengembangan eksperimental adalah kegiatan sistematik dengan menggunakan
pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman
praktis, dengan tujuan:
a.

Menghasilkan material baru, produk baru, atau alat baru;

b.

Membangun proses baru atau sistem baru; dan

c.

Meningkatkan produk, proses, atau sistem yang sudah ada secara substansial.

Contoh-contoh kegiatan Litbang:
1. Percobaan klinis tahap I, II, dan III
2. Penelitian dan pengembangan original (atau modifikasi substansial) software
komputer, seperti bahasa pemrograman baru dan sistem operasi baru
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3. Desain, konstruksi, dan operasi suatu prototype dengan tujuan utama untuk
menguji secara teknis atau membuat perbaikan
4. Penelitian dalam pengetahuan sosial, seni, dan kemanusiaan
Jika Rincian 313.a. berkode 2 langsung ke Rincian 313.d.
Rincian 313.b.

Jika rincian 313.a berkode 1 "Ya", maka hasil Litbang
digunakan untuk:

Hasil Litbang bisa digunakan untuk usaha/perusahaan sendiri atau digunakan untuk
usaha/perusahaan lain atau pihak lain.
Pilih salah satu kode yang sesuai dan tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.
Rincian 313.c. Sumber dana utama Litbang yang digunakan berasal dari:
Sumber dana utama dari kegiatan Litbang dapat berasal dari: perusahaan sendiri,
pemerintah, dan non pemerintah/perusahaan lain.
a.

Sumber dana Litbang dari perusahaan sendiri jika sumber dana berasal dari
anggaran perusahaan itu sendiri.

b.

Sumber dana Litbang dari pemerintah jika sumber dana berasal dari bantuan
pemerintah dalam bentuk hibah ataupun pinjaman.

c.

Sumber lainnya jika sumber dana berasal dari bantuan perusahaan lain atau
lembaga/institusi non pemerintah, dan tuliskan sumber dana lainnya.

Rincian 313.d. Apakah usaha/perusahaan membiayai kegiatan Litbang
yang dilakukan pihak lain?
Yang dimaksud dengan membiayai kegiatan litbang adalah usaha/perusahaan
mengeluarkan sejumlah dana (belanja/pengeluaran) untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh unit perusahaan lain (pihak lain), baik di
dalam maupun diluar negeri.
Contoh:
Perusahaan industri pengolahan membiayai kegiatan Litbang yang dilakukan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang lain seperti Pusat dan Balai Penelitian
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(Puslitbang) yang berada di lingkup PT RPN (Riset Perkebunan Nusantara), Puslitbang
kelapa Sawit, Puslitbang Teh dan Kina, dan seterusnya.
Rincian 314. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir usaha/perusahaan
melakukan inovasi dalam hal:
Rincian 314 tidak ditanyakan di Kuesioner SE2016 UMK
Inovasi adalah implementasi produk yang baru atau yang signifikan lebih baik (barang
atau jasa), atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam
praktek bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal.
Suatu inovasi produk baru atau proses baru dianggap sebagai inovasi jika sudah
diimplementasikan/diperkenalkan

di

pasar.

Suatu

inovasi

metoda

marketing

baru/manajemen organisasi baru dianggap sebagai inovasi jika sudah secara aktual
digunakan dalam proses operasional perusahaan.
Bentuk inovasi, seperti:
i. Inovasi produk
Merupakan suatu inovasi produk baru, baik berupa barang atau jasa, ataupun
produk yang mengalami perbaikan secara signifikan pada karakteristik
barang/jasa tersebut ataupun pada tujuan penggunaan barang/jasa tersebut.
Produk baru yang dimaksud disini merupakan suatu produk yang mempunyai
karakteristik berbeda dari produk yang sudah ada, atau berbeda kegunaannya
dari produk sebelumnya. Contohnya: peluncuran perdana digital camera,
peluncuran perdana portable MP3 player, dan lain-lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan mengalami perbaikan secara signifikan
merupakan perubahan dalam bahan baku yang digunakan, atau komponen
produksi, dan karakteristik lainnya yang mengakibatkan pada peningkatan
kinerja/kegunaan produk tersebut. Contohnya penggunaan

GPS System,

perbaikan layanan perbankan dengan internet banking, dan lain-lain.
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ii.

Inovasi proses
Merupakan inovasi suatu proses produksi baru atau perbaikan proses produksi
secara signifikan yang meliputi perubahan teknik produksi, peralatan, sofware,
dan lain-lain. Tujuannya untuk: a) menurunkan biaya unit produksi/ pengiriman;
b) meningkatkan kualitas produk; c) menghasilkan produk baru atau produk yang
mengalami perbaikan secara signifikan. Contohnya penerapan bar code untuk

tracking barang, implementasi untuk online reservasi tiket, e-ticket, dll.
iii. Inovasi pemasaran
Merupakan inovasi suatu metoda pemasaran baru yang mencakup perubahan
signifikan pada desain produk /kemasan, penempatan produk, promosi produk,
atau harga produk. Metoda marketing baru ini bukan suatu metoda yang pernah
digunakan sebelumnyadan ini benar-benar merupakan suatu konsep/ strategi
pemasaran baru, baik yang diterapkan untuk produk baru ataupun produk-produk
yang sudah ada. Contohnya perubahan desain produk, perubahan kemasan
produk; internet sale (channel penjualan baru); promosi lewat TV, penerapan
sistem franchise, dan lain-lain; strategi harga baru.
iv. Inovasi organisasi atau manajerial
Merupakan inovasi metoda organisasi baru yang diterapkan pada suatu perusahaan,
dimana metoda organisasi ini tidak pernah digunakan sebelumnya, dan merupakan
hasil keputusan strategis yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Inovasi organisasi
meliputi 3 hal, yaitu: bisnis proses; struktur organisasi tempat kerja; dan hubungan
eksternal. Inovasi organisasi lebih banyak terkait dengan perubahan “managing

people & organisation” bukan perubahan proses produksi. Contohnya: pembangunan
database; pembentukan kolaborasi baru dengan lembaga penelitian, reformasi
birokrasi, perubahan struktur organisasi, dan lain-lain.
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Rincian 315. Apakah usaha/perusahaan memiliki aset di luar negeri?
Rincian 315 tidak ditanyakan di Kuesioner SE2016.UMK
Harta/aset adalah Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan
manfaat ekonomi.
Rincian 316. Apakah

usaha/perusahaan

sudah

menerapkan

Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)?
Rincian 316 tidak ditanyakan di Kuesioner SE2016.UMK dan Kuesioner
SE2016.KEUANGAN
Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang
diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012).
Rincian 317. Sistem/cara utama yang digunakan dalam pengelolaan usaha/
perusahaan
Rincian 317 hanya ditanyakan di Kuesioner SE2016-UMK dan SE2016UMB.NON KEUANGAN.
Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau
badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan
barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau
digunakan oleh pihak lain (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba).

Multi level marketing adalah strategi pemasaran di mana tenaga penjual (sales)
tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi
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juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut
tersebut dikenal dengan anggota "downline".
Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk
dijualkan dengan pembayaran kemudian; jual titip.
Konvensional adalah sistem pengelolaan usaha/perusahaan secara tradisional atau
selain waralaba, multi level marketing, dan konsinyasi.
Rincian 318.a. Apakah usaha/perusahaan sedang menjadi anggota koperasi?
Rincian 318.a. hanya ditanyakan di Kuesioner SE2016.UMK
Koperasi adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Jika rincian 318.a kode 2 dilingkari langsung ke Rincian 319.a.
Rincian 318.b Jenis pelayanan dari koperasi yang pernah diterima selama
tahun 2016
Rincian 318.b. hanya ditanyakan di Kuesioner SE2016.UMK
Jika Rincian 318.b.5. berkode 1 maka tuliskan jenis pelayanan koperasi lainnya yang
tidak disebutkan dalam Rincian 318.b.1. s.d Rincian 318.b.4.
Rincian 319.a Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha
dan operasional kantor:
Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah
permukaan tanah.
Air kemasan/isi ulang adalah air dalam kemasan baik mempunyai merk dagang
maupun tidak
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Usaha/perusahaan air minum adalah kegiatan usaha penjualan air bersih baik
melalui jaringan pipa atau media penjualan air lainnya, seperti mobil tangki, gerobak
air, baik dilakukan oleh PDAM maupun swasta.
Usaha/Perusahaan Air Baku adalah kegiatan usaha penjualan air yang biasanya
digunakan oleh perusahaan air bersih atau industri pengolahan.
Sungai/Danau/Waduk adalah jenis air dari permukaan tanah, termasuk kolam dan irigasi
Rincian 319.b Jika Rincian 319.a.1 berkode 1 “Ya”, alat/pompa air apa yang
digunakan?
Pompa Artesis adalah pompa yang memiliki kemampuan untuk memperoleh air tanah
dengan kedalaman melebihi sumur biasa (sumur artesis), biasanya berada di
kedalaman >60 meter. Untuk melakukan penggalian sumur artesis diperlukan Surat
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Pembuatan sumur tipe ini membutuhkan
peralatan pengeboran yang canggih.
Pompa air listrik adalah alat untuk memperoleh air dari dalam tanah dengan
menggunakan energi listrik. Biasanya daya hisap pompa air listrik tidak lebih dari 50 meter.
Rincian 319.c

Volume air yang digunakan (termasuk yang diperoleh tanpa
biaya) sebulan yang lalu ….. M3

BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai:


jumlah pekerja yang terdiri dari pekerja/karyawan tetap, pekerja kontrak, pekerja
tidak tetap, pekerja outsourcing, pekerja asing, dan pekerja tidak dibayar dirinci
menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, jenis pekerja/karyawan.



Jenjang pendidikan tenaga kerja produksi yang paling banyak dibutuhkan
usaha/perusahaan



Sumber perekrutan tenaga kerja, pelatihan/penyuluhan pekerja, dan keterangan
pekerja lainnya.
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Balas jasa yang diberikan kepada pekerja/karyawan baik berupa uang, maupun
barang (dalam rupiah) menurut status pekerja.

Rincian 401. Pekerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja selama tahun 2016
Jumlah pekerja, hari kerja, dan jam kerja yang diisikan pada Rincian 401 ini merupakan
kondisi pada tahun 2016. Khusus untuk SE2016-UMK merujuk pada sebulan yang lalu
atau bulan terakhir yang ada kegiatannya.
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit
1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di usaha/perusahaan.
Banyaknya pekerja yang dicatat pada usaha/perusahaan adalah:


Pekerja dibayar,



Pekerja tidak dibayar

Pekerja tetap adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak
tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.
Pemilik termasuk pekerja tetap.
Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku diperusahaan .
Pekerja tidak tetap/harian adalah pekerja dibayar tidak terikat secara tetap dengan
usaha/perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/proyek ada dan
bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai
hubungan kerja.

Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke
perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya atau untuk
memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Pekerja

outsourcing adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/ keahlian tertentu
yang dibutuhkan oleh perusahaan.
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Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja outsourcing baik yang dibayar
langsung maupun tidak langsung oleh usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga
kerja outsourcing.
Pencatatan jumlah pekerja pada perusahaan yang menyediakan tenaga kerja
(perusahaan outsourcing), tidak mencakup tenaga kerja yang di-outsourcing-kan
(disalurkan).
Pekerja asing adalah pekerja warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia yang bekerja pada perusahaan dan mendapat
upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian
(sebagai pekerja kontrak), tidak termasuk tenaga konsultan asing.
Pekerja tidak dibayar adalah pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam
mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji.
Rincian 401.a. Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut
jenjang pendidikan yang ditamatkan, jenis kelamin, dan jenis
pekerja (tidak termasuk pekerja asing)
Jenjang Pendidikan lihat penjelasan Rincian 203.d.
Jenis pekerja adalah:
 Pekerja teknis/produksi adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan teknis atau
yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
misalnya: arsitek, mekanik,

pekerja pengoperasian mesin, pengendali mutu,

pengoperasian mesin generator set (genset) dll.
 Pekerja non teknis adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan administrasi atau
pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja ini biasanya
sebagai perkerja pendukung perusahaan seperti manager (bukan produksi), kepala
personalia, sekretaris, penjaga malam, sopir perusahaan dll.
Rincian 401.b. hanya ditanyakan di kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI
(Kategori B, C, D, E, DAN F)
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Rincian 401.b. Banyaknya pekerja menurut status pekerja dan kompetensi profesi
Kompetensi Profesi

adalah

kemampuan

profesional

atau

potensi

profesional,

kemampuan tersebut sebagai sarana penunjang lancarnya sebuah tugas atau pekerjaan
yang telah dikerjakan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
Disebut pekerja terampil dan ahli apabila memiliki sertifikat.
Pekerja terampil adalah pekerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang
keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, misalnya tukang listrik, kepala
tukang, tukang las, dan sebagainya.
Pekerja ahli adalah pekerja yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan
jasa

berdasarkan

keahliannya

(melakukan

pekerjaan

bebas/memberikan

servis

profesional), misalnya, arsitek, ahli teknik jalan, ahli teknik bangunan, dan sebagainya.

Rincian 401.c. Banyaknya pekerja tidak tetap/harian
Rincian 401.d. Banyaknya pekerja outsourcing
Rincian 401.e. Banyaknya pekerja asing
Rincian 401.f. Banyaknya pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga yang
aktif bekerja tetapi tidak mendapat upah/gaji)

Contoh pekerja tidak dibayar:
Keluarga yang bekerja/membantu usaha/perusahaan yang tidak dibayar.
Rincian 401.g. JUMLAH PEKERJA (R.401a.6 kol 4 + R.401.c + R.401.d +
R.401.e + R.401.f)
Rincian 401.h. Banyaknya hari kerja usaha/perusahaan per minggu
Banyaknya hari kerja per minggu adalah banyaknya hari kerja yang biasanya
berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu.
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Rincian 401.i. Rata-rata jam kerja per hari
Contoh:
Usaha rumah makan seafood mulai beraktivitas dari pukul 10.00 – 15.00 dan buka
kembali pukul 18.00-21.00. Rata-rata jam kerja usaha per hari 8 jam.
Rincian 401.j. Banyaknya shift kerja per hari

Shift kerja adalah pembagian lama jam kerja karyawan dalam satu hari kerja. Bila
usaha/perusahaan mempunyai jam kerja 24 jam sehari dengan jam kerja karyawan
selama 8 jam, maka banyaknya shift kerja per hari adalah 24 : 8 = 3 shift. Perusahaan
yang tidak mengenal adanya shift dianggap memiliki 1 shift.
Rincian 401.k, 401.l, dan 401.m hanya ditanyakan di kuesioner
SE2016.UMK

Rincian 401.k. Jumlah bulan kegiatan selama tahun 2016
Bulan kegiatan adalah bulan usaha/perusahaan melakukan kegiatan walaupun hanya
satu hari.
Rincian 401.l. Banyaknya pekerja, hari kerja, dan jam kerja selama sebulan
yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya
Hari kerja adalah hari dimana usaha/perusahaan melakukan kegiatan dan ada
seorang atau lebih yang bekerja secara terus-menerus paling sedikit satu jam.
Jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam yang digunakan
untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha/perusahaan (tidak termasuk istirahat resmi),
yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup.
Rata-rata jam kerja per hari adalah jumlah jam kerja kegiatan usaha/perusahaan
selama sebulan yang lalu dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.
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Contoh:
Suatu usaha mempunyai hari kerja dan banyaknya jam kerja pada bulan Juli 2017
seperti tabel di bawah ini:
Bulan Juli 2017

Jumlah

Hari ke-

1

2

3

4

...

29

30

31

17 hari

Jumlah jam kerja perhari

14

5

-

7

...

8

6

7

120 jam

Rincian 401.l.8. : Rata-rata jam kerja per hari : 120/17 = 7.06≈ 7
Rincian 401.m.

Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut
jenjang pendidikan yang ditamatkan, kelompok umur, dan
jenis kelamin selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir
yang ada kegiatannya

Rincian 402. Banyaknya

pekerja

yang

telah

memperoleh

sertifikasi

keahlian/profesi
Sertifikat keahlian/profesi adalah tanda atau surat keterangan tertulis yang
menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional
dan/atau standar khusus dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang
dibentuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Rincian 402 tidak ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI

Rincian 403.a. Jenis pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti oleh
sebagian/seluruh pekerja
Pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti ini terhitung mulai usaha/
perusahaan beroperasi/berproduksi secara komersial.
Pelatihan manajerial: jenis pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan
usaha secara umum.
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Pelatihan ketrampilan/teknik produksi: jenis pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.
Pelatihan pemasaran: jenis pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara
melakukan penjualan dan promosi.
Pelatihan lainnya: pelatihan selain yang disebutkan diatas. Misal pelatihan bahasa
asing pada kasir supermarket.
Jika Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 “Tidak”, langsung ke rincian 404 untuk
Kuesioner SE2016-UMB dan langsung ke rincian 408 untuk kuesioner
SE2016-UMK.

Rincian 403.b. Penyelenggara pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang
diikuti
Penyelenggara pelatihan/penyuluhan terdiri dari:
1. Usaha/perusahaan sendiri (termasuk pemberi waralaba/franchisor)
2. Pemerintah
3. Usaha/perusahaan swasta lain
4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
5. Lainnya

 tuliskan penyelenggara pelatihannya.

Rincian 403.c. Berapa persen pekerja yang pernah/sedang mengikuti
pelatihan/penyuluhan
Rincian 403.c. hanya ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMB
Persentase dihitung dari jumlah pekerja yang sudah pernah/sedang mengikuti
pelatihan/penyuluhan terhadap banyaknya pekerja tetap dan kontrak.
Rincian 404.

Apakah usaha/perusahaan mempunyai koperasi untuk pekerja?

Rincian 405. Apakah di usaha/perusahaan terdapat serikat pekerja?
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Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja
baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
dan keluarganya.
Rincian 406. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan gaji/upah
pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR)?
UMR yang dimaksud adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2016.
Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam
lingkungan usaha atau kerjanya.
Rincian 407. Berapa persen pekerja yang mendapatkan jaminan asuransi
kesehatan yang ditanggung oleh usaha/perusahaan?
Rincian 408. Balas jasa dan upah pekerja selama tahun 2016
Periode untuk UMB : Selama tahun 2016
Periode untuk UMK : Selama sebulan yang lalu/bulan terakhir yang ada
kegiatannya
Rincian 408.a. Balas jasa pekerja tetap dan kontrak [1+2+3+4+5+6]
Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan
usaha/perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Balas jasa pekerja
yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan
barang/jasa tersebut.
Penjelasan:
1. Bila usaha/perusahaan menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang
diserahkan pemakainnya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat
dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu
survei.
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2. Pengeluaran untuk pakaian kerja (wearpack) yang diberikan secara cuma-cuma
kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang
tetapi dimasukkan ke Blok V Rincian 501.u biaya lainnya, kecuali pakaian yang dapat
dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi dimasukkan ke 408.a.4.
3. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas
pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja. Tetapi dimasukkan ke Blok V
Rincian 501.u biaya lainnya.
4. Bila

usaha/perusahaan

menyediakan

dana/biaya

penggantian

obat-obatan,

perawatan, hiburan seperti: tiket bioskop, yang biasanya sudah diatur dalam
peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan kedalam
balas jasa pekerja.
Balas jasa pekerja terdiri dari:
1. Gaji dan Tunjangan Rutin


Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang

yang diterima oleh

buruh/karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.


Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan,
tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang
diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak
termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus
tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.

2. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan
atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.
3. Uang Transportasi dan Uang Makan


Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai
untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
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Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai
untuk keperluan makan.

4. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa
uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.


Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.



Bonus

adalah

hadiah

yang

diberikan

usaha/perusahaan

kepada

pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan
mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan
setahun sekali.
5. Iuran Dana Pensiun, Tunjangan Sosial


Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.



Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

6. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:


Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas
nama pekerja/karyawan.



Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas
nama pekerja/karyawan.



Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.
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Rincian 408.b. Upah pekerja tidak tetap/harian
Contoh :
Pekerja harian kebersihan taman yang bekerja pada PT. Jaya Abadi selama 10 hari
dalam sebulan dengan upah Rp. 125.000,- per hari, maka pekerja tersebut hanya
mendapat upah Rp. 125.000,- x 10 hari = Rp. 1.250.000,Rincian 408.c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing
Biaya/Pengeluaran untuk membayar pekerja outsourcing kepada perusahaan
penyalur tenaga kerja (termasuk upah/gaji pekerja outsourcing yang langsung
dibayarkan ke pekerja).
Contoh:
a. PT. Duta Mandiri membayarkan gaji/balas jasa langsung kepada pekerja

outsourcing (satpam). Jika gaji pekerja outsourcing selama tahun 2016 sebesar
Rp1.000.000.000,- maka balas jasa yang akan dibayarkan langsung ke pekerja
sebesar Rp800.000.000,- dan sisa sebesar Rp200.000.000,- akan dibayarkan ke
penyedia tenaga outsourcing yaitu satpam.
b. PT. Eko Pratama membayarkan gaji/balas jasa kepada pekerja outsourcing melalui
penyedia tenaga outsourcing sebesar Rp1.000.000.000,- selama tahun 2016.
Baik dari contoh a maupun b, pencatatan balas jasa pekerja outsourcing di rincian
408.c sebesar Rp1.000.000.000,Rincian 408.d. Balas jasa pekerja asing
Rincian 408.e. JUMLAH [a + b + c + d ]
Rincian 408.f.

Rata-rata upah pekerja harian per orang per hari (oranghari)

Rincian 408.f hanya ditanyakan untuk SE2016-UMK
Pertanyaan 409 dan 410 hanya ditanyakan untuk SE2016-UMB
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Rincian 409.a. Jenjang pendidikan tenaga kerja yang paling banyak
dibutuhkan oleh usaha/perusahaan
Jika jawaban yang dilingkari kode 1 atau 2 langsung ke rincian 410.a, tetapi jika kode
4 atau 5 yang dilingkari maka pertanyaan langsung ke rincian 409.c.
Rincian 409.b.

Jika usaha/perusahaan paling

banyak membutuhkan

tenaga kerja lulusan SMK (rincian 409.a berkode 3), maka
bidang keahlian yang dibutuhkan:
Rincian 409.c.

Jika usaha/perusahaan paling

banyak membutuhkan

tenaga kerja lulusan Diploma I/II/III atau Diploma
IV/S1/S2/S3 (rincian 409.a berkode 4 atau 5), maka
bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan:
Rincian 410.a. Sumber perekrutan tenaga kerja:
Rincian 410.b. Jika sumber perekrutan tenaga kerja lebih dari satu rincian
jawaban “Ya” yang dilingkari, tuliskan nomor urut sumber
perekrutan tenaga kerja utama dan salin pada kotak yang
tersedia

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016
Biaya/pengeluaran usaha/perusahaan merupakan seluruh pengeluaran
biaya baik itu pengeluaran operasional maupun non operasional yang habis
digunakan. Untuk UMB, pengeluaran biaya yang digunakan selama tahun
2016, sedangkan UMK sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada
kegiatannya.

Rincian 501. Pengeluaran Umum
Merupakan biaya yang umum digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan.
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Rincian 501.a. Bahan bakar dan pelumas [ 1 + 2 + … + 11 ]
Merupakan biaya seluruh pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk
keperluan usaha/perusahaan.
Bahan bakar: segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai
pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha.
Bahan Bakar terdiri dari:
1. Bensin
2. Minyak solar/HSD/ADO/Minyak diesel
3. Minyak tanah
4. Avgas/avtur
5. Minyak bakar: jenis bahan bakar yang digunakan mesin-mesin industri dan atau
bahan bakar kapal laut.
6. Bahan Bakar Minyak (BBM)
7. Batubara/briket/kokas
8. LPG/BBG
9. Biomass (kayu bakar, arang, sekam)
10. Lainnya, (tuliskan…………………………………………….)
11. Pelumas: zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan
jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti Society of

Automotive Engineers (SAE) 20, SAE 30 dan sebagainya.
Apabila pengeluaran umum untuk bahan bakar dan pelumas tidak bisa dirinci,
masukkan isian banyak/volume dan nilai (Rupiah) pada Rincian produk yang terbesar.
Rincian 501.b. Listrik
Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan usaha/perusahaan,
seperti untuk penerangan, menjalankan mesin, mencuci dan keperluan lain.
Pendekatan pengisian untuk rincian ini bisa berdasarkan rekening tagihan bulanan atau
pembelian token listrik yang sudah digunakan.
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Rincian 501.c. Gas kota/gas alam
Biaya gas:

Biaya seluruh pemakaian gas kota dan gas alam untuk keperluan

usaha/perusahaan atau biaya gas yang dibeli dari perusahaan distribusi gas yang
digunakan perusahaan untuk bahan bakar.
Rincian 501.d. Air
Biaya penggunaan air: biaya air yang dibeli dari perusahaan air bersih/ perusahaan air
baku untuk keperluan usaha/perusahaan, termasuk air kemasan untuk keperluan kantor.
Rincian 501.e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya
Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas
penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa untuk
kepentingan perusahaan.
Rincian 501.f. Alat tulis kantor
Biaya yang dicatat adalah pembelian alat tulis dan alat perlengkapan kantor yang umur
penggunaannya kurang dari satu tahun. Yang diisikan disini adalah nilai dari bahanbahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.
Rincian 501.g. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan
Bahan pembungkus dan pengepakan adalah segala bahan yang digunakan untuk
pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti
: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk pula kayu untuk pengepak.
Yang diisikan disini adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk
sisa (stok) yang belum digunakan.
Rincian 501.h. Administrasi bank dan perantara keuangan
Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan akibat perusahaan menggunakan
jasa bank dan perantara keuangan.
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Contoh: Biaya transfer uang lewat bank, biaya provisi karena usaha/perusahaan
meminjam uang.
Rincian 501.i. Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan
Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang diborongkan
kepada pihak lain.
Beberapa contoh pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain:
Biaya jasa pertambangan yang dikerjakan oleh pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan atas jasa pertambangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Contoh: sebagian pekerjaan pengeboran yang diserahkan kepada perusahaan lain.
Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian minyak dan gas bumi
menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh perusahaan lain.
Biaya Jasa industri adalah biaya yang dikeluarkan untuk ongkos produksi/pengolahan
yang dilakukan oleh usaha/perusahaan lain atau pihak lain (makloon). Perusahaan hanya
menyediakan bahan-bahan serta menerima hasil produksinya.
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI Rincian 501.i. jika kategori "F" Konstruksi
diisikan pada rincian 601.b
Rincian 501.j. Angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos dan
jasa kurir
Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas
penggunaan

jasa

angkutan,

pengiriman/ekspedisi,

biaya

pergudangan,

serta

penggunaan jasa pos dan jasa kurir yang disediakan oleh pihak lain.
Biaya pergudangan adalah biaya sewa gudang untuk penyimpanan barang.
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Rincian 501.k.

Pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan kecil
barang modal

Biaya yang dimaksud adalah pembelian suku cadang dan biaya untuk memelihara atau
memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja (berfungsi) tanpa menambah
kapasitas atau umur pakai, dan tidak merubah bentuk barang modal.

Contoh:
1. Perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat, mesin,
dan sebagainya.
2. Pengecatan bangunan, penggantian kaca yang pecah dari bangunan tempat usaha.
Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal yang dilakukan oleh pihak
lain ada tiga kemungkinan:
1. Suku cadang dibeli dan pemasangan dilakukan oleh perusahaan ini, maka nilai
untuk pembelian suku cadang dimasukkan dalam biaya suku cadang.
2. Kalau suku cadang dibeli oleh perusahaan sendiri dan pemasangannya dilakukan
oleh pihak lain, maka biaya yang ditulis adalah penjumlahan dari pembelian suku
cadang dan biaya pemasangannya.
3. Kalau pembelian suku cadang dan pemasangannya dilakukan pihak lain, maka seluruh
biaya ini dimasukkan dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal.
Rincian 501.l. Perjalanan dinas pekerja
Biaya perjalanan dinas adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan
dinas termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta uang saku.
Rincian 501.m.

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan
oleh usaha/perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, meskipun penelitian dan
pengembangan ini tidak dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (dilakukan oleh
perusahaan lain).
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Rincian 501.n.

Biaya penggunaan jasa pihak lain (tenaga ahli/profesi,
promosi/iklan, sewa kendaraan dan mesin dengan
operator, dll)

Biaya yang dikeluarkan usaha/perusahaan untuk jasa yang dikerjakan oleh pihak lain
selain jasa industri, seperti pengeluaran untuk jasa konsultan, promosi/iklan, dan
jasa-jasa lainnya seperti: akuntan, lembaga hukum, notaris, arsitek, dan jasa lainnya.
Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/ usaha kepada
akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan,
biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum,
konsultasi keuangan dan lain-lain.
Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya
pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).
Rincian 501.o. Biaya pemulihan dan tata lingkungan
Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah
selesainya proses produksi, misalnya reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan
lain-lain), kendali erosi (saluran air, pengendalian limbah cair dan sejenisnya).
Rincian 501.p. Sewa bangunan, kendaraan dan mesin (tanpa operator),
peralatan dan alat perlengkapan
Biaya yang dicatat adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung/ruangan, sewa
kendaraan dan mesin (tanpa operator), alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan
sewa barang modal lainnya. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka
nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya
dicatat sesuai yang dikeluarkan (tidak dijadikan satu tahun).
Apabila bangunan/konstruksi yang disewa, digunakan untuk kegiatan
usaha dan rumahtangga, maka besarnya sewa untuk bangunan/konstruksi yang
dihitung hanya sewa bangunan/konstruksi yang digunakan untuk usaha saja, tidak
termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

82

Pedoman Pencacah

Khusus SE2016-UMK, rincian ini dipisah menjadi:
Rincian 501.p.1. Sewa bangunan (termasuk sewa tempat usaha/lapak)
Rincian 501.p.2. Sewa kendaraan, mesin, peralatan dan perlengkapan

Rincian 501.q. Pendidikan dan pelatihan
Biaya yang dikeluarkan perusahaan berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia.
Contoh:
 biaya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, kursus, bagi pegawai/karyawan
yang diselenggarakan di perusahaan tersebut
 biaya uang kuliah/pelatihan dan kursus
 biaya/pembayaran ujian bagi pegawai yang melakukan pendidikan/pelatihan
yang diselenggarakan pihak lain.
Rincian 501.r. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB, bea masuk dan
cukai, pajak ekspor/impor, pajak penjualan, dan pajak lainnya.
Pajak yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui
produsen, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea masuk dan cukai,
pajak ekspor impor, dan pajak penjualan.
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena
adanya keuntungan dan/ kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau
badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.
Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor
Cukai adalah pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi.
Pajak

ekspor/impor

adalah

pungutan

resmi

pemerintah

untuk

kegiatan

ekspor/impor. Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang
dan jasa oleh pengusaha dalam daerah pabean.
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Rincian 501.s. Penyusutan dan amortisasi
Penyusutan barang modal adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik
barang modal sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal atau
kerusakan akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.
Contoh:
Pada tahun 2016, PT. Kuro Makmur membeli satu mobil sebagai barang modal seharga
Rp. 350.000.000,- dengan masa pakai 10 tahun. Maka nilai penyusutan tahun 2016
adalah Rp. 350.000.000,- / 10 = Rp. 35.000.000,Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang,
hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap
periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi
terhadap akun aktiva.

Contoh:
PT. Hajizi Persada membeli lisensi dari Swedia dengan masa pakai 10 tahun seharga 1
Milyar. Maka nilai amortisasi pertahunnya adalah 1 Milyar/10 = Rp100.000.000,diisikan pada Rincian 501.s.
Penyusutan dan amortisasi di Rincian 501.s. harus ada isian jika di Blok VII Rincian
701.e. (Harta/aset tetap selain tanah yakni: Rincian 701.e.2 sampai dengan Rincian
701.d.5) ada isiannya, atau sebaliknya.
Rincian 501.t. Biaya eksplorasi kegiatan pertambangan
Eksplorasi adalah pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar ratarata, dan besarnya cadangan serta studi kelayakan dari endapan bahan galian atau
mineral berharga yang telah ditemukan.
Rincian 501.u. Biaya lainnya (misal: retribusi, iuran organisasi, pengeluaran
pakaian kerja, makanan, dll)
Rincian 501.v. JUMLAH [ a + b + … + u ]
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Rincian 502. Pengeluaran Khusus
Rincian 502 hanya ditanyakan untuk Kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK dan tidak berlaku untuk Kategori “G”
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Tuliskan seluruh keterangan bahan baku/penolong/material utama (termasuk bahan
peledak dan kimia) yang belum tercantum pada Rincian 501 dan 503. Isikan satuan
standar yang digunakan sejelas-jelasnya.
 Bahan baku
Penjelasan lihat Rincian 307.
 Bahan penolong adalah barang lain yang digunakan dalam pemrosesan bahan
baku. Bahan penolong bukan alat, tetapi barang/bahan yang berbaur dengan bahan
baku dalam proses pengolahan.
 Bahan baku/penolong/material dapat berasal dari hasil produksi perusahaan
ini atau dari hasil pembelian.
Cakupan bahan baku/penolong/material yang digunakan adalah yang berasal dari
dalam negeri (lokal) dan impor.
Untuk Kategori “C” Industri Pengolahan
 Bahan baku/penolong/material dalam negeri adalah barang/bahan yang
diproduksi di dalam negeri, termasuk bahan baku/penolong/material lokal yang
berasal dari produsen milik asing yang berproduksi di Indonesia.
 Bahan baku/penolong/material impor adalah barang/bahan yang berasal dari
luar negeri baik yang diimpor langsung oleh perusahaan tersebut, maupun yang
diimpor oleh pihak lain.

Pedoman Pencacah

85

Uraian:
Kolom (1)

: Nomor Urut

Kolom (2)

: Untuk

SE2016-UMB.PRODUKSI

isikan

Nama

Bahan

Baku/Penolong/ Material yang dipakai/digunakan dalam proses
produksi selama tahun 2016
Untuk SE2016-UMB.NON KEUANGAN, isikan jenis barang dan
jasa yang digunakan selama tahun 2016
Untuk SE2016-UMK, isikan Nama Bahan Baku/Penolong/ Material
dan Jasa yang dipakai/digunakan dalam proses produksi sebulan
yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya
Isian nama Nama Bahan Baku/Penolong/ Material dan Jasa harus
jelas, tidak boleh dalam bentuk kode atau istilah yang hanya
dimengerti oleh perusahaan.
Kolom (3)

: Satuan Standar
Tuliskan satuan standar yang digunakan untuk menghitung
banyaknya bahan baku/penolong/material tersebut. Satuan standar
meliputi: kg, kuintal, ton, meter, barel, feet, m2,m3, cc, liter, ons,
pound. Apabila ada satuan lain yang digunakan seperti botol, kaleng,
dan sebagainya, maka konversikan ke satuan standar.

Kolom (4)

: Banyaknya bahan baku/penolong/material yang digunakan

Kolom (5)

: Nilai bahan baku/penolong/material yang digunakan

Khusus untuk SE2016-UMB.PRODUKSI, kolom (4) dan (5) untuk bahan dan
nilai yang berasal dari dalam negeri
kolom (6)

: Banyaknya bahan baku/penolong/material yang berasal dari luar
negeri (impor)

Kolom (7)

: Nilai (Rupiah) bahan baku/penolong/material yang berasal dari luar
negeri (impor)
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Kolom (8)

: Nilai (Rupiah) bahan baku/penolong/material sebulan yang lalu atau
bulan terakhir yang ada kegiatannya. Pertanyaan ini hanya untuk
kuesioner SE2016-UMK.

Apabila bahan baku yang digunakan merupakan hasil produksi sendiri, maka
nilai bahan baku diimputasi menggunakan jumlah biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh nilai bahan baku tersebut.

Kuesioner SE2016-UMK
-

Apabila pengeluaran usaha yang dibayarkan per tahun, maka besarnya
isian dibagi dengan banyaknya bulan kerja. Seperti: biaya STNK, dll.

-

Apabila pengeluaran untuk usaha masih tergabung dengan kegiatan
rumah tangga, maka isian untuk rincian pengeluaran hanya yang
digunakan untuk usaha saja yang diperoleh dari proporsi pengeluaran
usaha terhadap total pengeluaran untuk masing-masing jenis rincian,
misalnya untuk biaya/pengeluaran listrik, pisahkan beban listrik yang
digunakan ruang usaha dan rumah dengan cara menghitung jumlah titik
lampu/saklar listrik ruang usaha dan titik lampu/saklar rumah. Contoh:
jumlah titik saklar ruang usaha 3 dan 7 titik saklar rumah maka proporsi
pengeluaran usaha = 3/7 x total biaya listrik rumah tangga usaha.

Contoh-contoh pengeluaran khusus untuk:
1.

Kategori “H” Pengangkutan dan Pergudangan
Angkutan Darat, seperti: biaya ijin trayek, biaya masuk terminal, uji
kelayakan kendaraan (kir).
Angkutan Jalan Rel, seperti: biaya perijinan dan sertifikasi Kereta api (KA);
biaya stasiun/langsiran.
Angkutan Laut dan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP),
seperti: biaya pelayanan, penumpukan, dan bongkar muat barang kapal; biaya
dokumen kapal dan perlengkapan kapal; biaya pelabuhan (biaya sandar, biaya
tambat/labuh); biaya izin trayek.
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Angkutan Udara: biaya operasi dan fasilitas penerbangan seperti biaya jasa

ground handling pesawat, biaya pendaratan dan parkir, biaya hanggar, biaya
jasa pelayanan penumpang.
Kegiatan Pos, seperti: biaya pengadaan alat-alat dan benda pos.
2. Kategori “I” Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum,
meliputi: Pembelian bahan makanan dan minuman; pembelian makanan dan
minuman jadi; pembelian bahan dari tekstil (sprei, serbet, dan sejenisnya);
pembelian bahan pembersih (sabun, dan sejenisnya); pembelian bahan dari
kertas (tisu).
3.

Kategori “J” Informasi dan Komunikasi
Perusahaan Penerbitan: biaya pembayaran royalti ke penulis buku yang
diterbitkan; pembuat software dan lainnya; biaya pencetakan kepada pihak lain;
biaya pencegahan pencemaran.
Perusahaan Rumah Produksi Film: biaya bahan baku dan penolong dalam
pembuatan film; biaya properti film (kostum, peralatan lainnya dalam produksi
film); pembelian naskah cerita (skenario); biaya artis dan pendukung pembuatan
film (pemeran pengganti, kameramen, kru film, dan perias); biaya sutradara dan
asisten sutradara; Biaya finishing film (dubbing, editing, dll)
Perusahaan Bioskop:

biaya sewa film yang diputar; biaya pencetakan

karcis/tiket;
Perusahaan Warnet: biaya akses internet yang dibayarkan kepada provider;
biaya pembelian perlengkapan komputer (cd, flashdisk, dll)
Perusahaan Televisi: biaya hak penggunaan spektrum frekuensi; biaya hak
siaran khusus; biaya penyelenggaraan siaran; biaya peliputan berita; biaya
pembelian berita dari pihak lain; biaya pembelian hak siar/tayang sinetron/film;
Perusahaan Radio: biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio; biaya hak
siaran khusus; biaya penyelenggaraan siaran; biaya peliputan berita; biaya pembelian
berita dari pihak lain; biaya pembelian bahan-bahan penyelenggaraan siaran.
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4. Kategori “L” Real Estat, meliputi: biaya perawatan/pemeliharaan; biaya sewa
produk real estat; biaya ijin prinsip/Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan
(SP3L); Biaya ijin lokasi/Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); Biaya
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); Biaya sertifikasi tanah;
5. Kategori “M” Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis
Perusahaan Jasa Konsultasi Komputer: pengadaan piranti keras yang
merupakan bagian dari hasil pekerjaan; pengadaan perangkat lunak ( software)
yang merupakan bagian dari hasil pekerjaan; perencanaan/analisis/desain;
pemrograman oleh pihak lain; uji coba, testing dan instalasi; data capture (entri
data), proses memasukkan data; biaya Internet Service Provider (ISP).
5. Kategori “N” Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha
Lainnya; biaya pembelian bahan pembersih; Biaya Perijinan.

6. Kategori “Q” Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial; kecuali
golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88
(kegiatan sosial di luar panti): pembelian obat-obatan yang digunakan;
pembelian bahan kimia dan barang kimia lainnya; pembelian bahan pembersih;
pembelian peralatan medis yang umur pemakaiannya kurang dari satu tahun.

Contoh Pengisian Rincian 502:
Pabrik asinan “Nona Hitam” selama sebulan yang lalu menghabiskan 300 kg kol, 300
kg tauge, 25 kg gula putih, 10 kg garam, 3 kg kacang tanah, 150 buah kemasan plastik,
dan 2 galon air mineral untuk proses produksinya. Jika diketahui harga

kol Rp

5.000/kg, tauge Rp 6.000/kg, gula putih Rp 12.000/kg, kacang tanah Rp 17.500/kg,
garam Rp. 750/kg, kemasan plastik Rp 300/buah, air mineral Rp 15.000/galon. Jumlah
bulan kerja selama setahun adalah 11 bulan, maka isian rincian sbb:
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Bahan Baku/ Material dan
Bahan Penolong
(1)

Banyaknya/
Volume

Satuan

(2)

(3)

Nilai (Rupiah)
sebulan yang lalu/
bulan terakhir

(4)

(5)

1.

TAUGE

KG

300

1.800.000

2.

KOL

KG

300

1.500.000

3.

GULA PASIR

KG

25

300.000

4.

KACANG TANAH

KG

3

52.500

5.

GARAM

KG

10

7.500

…
11.

Lainnya

12.

Jumlah Biaya Bahan Baku
dan Bahan Penolong

3.660.000

Untuk biaya pembelian kemasan plastik tidak dicakup di pengeluaran khusus karena
sudah termasuk di dalam pengeluaran umum R.501.g sedangkan pembelian air mineral
dicakup pada pengeluaran umum R.501.d.
Rincian 503. Pengeluaran non-operasional
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengeluaran non-operasional selama tahun 2016.
Pengeluaran non-operasional adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan usaha
a. Dividen/laba yang dibagikan
Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham
berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
b. Bunga yang dibayarkan
Bunga yang dibayarkan merupakan biaya/pengeluaran perusahaan untuk
pembayaran bunga atas pinjaman, termasuk bunga obligasi yang dibayarkan
kepada pihak lain. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada
tahun 2016, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
Untuk Kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN, Rincian 503.b. diisi selain
Jasa Perantara Keuangan.
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c. Premi asuransi kerugian yang dibayarkan
Premi asuransi adalah nilai pembayaran oleh tertanggung kepada perusahaan
auransi, untuk suatu pertanggungan selama waktu tertentu sesuai perjanjian. Misal:
asuransi kendaraan perusahaan, asuransi kebakaran dsb.
d. Pembayaran sewa lahan
Pembayaran sewa lahan adalah balas jasa yang dibayarkan akibat penggunaan lahan.
e. Pengeluaran Lainnya (sumbangan, CSR , denda, dan transfer lainnya)
CSR adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar perusahaan
berada. Misal: sumbangan perusahaan untuk membangun fasilitas umum.
f. JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

BLOK VI. PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA
TAHUN 2016
Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu
barang atau jasa.
Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha.
Nilai produksi adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi baik
yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri.
Produksi/pendapatan utama yang dihasilkan termasuk produksi/ pendapatan
ikutan yang timbul dalam satu proses produksi dengan kegiatan utamanya. Sedangkan
produksi/pendapatan sekunder masuk ke pendapatan lainnya.
-

Pendapatan utama adalah hasil dari kegiatan utamanya.

-

Pendapatan ikutan adalah hasil yang timbul akibat proses produksi yg sama.

-

Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang tidak ada hubungan dengan
kegiatan utamanya.
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Contoh:
Penggilingan padi, pendapatan utama adalah beras, pendapatan ikutan: dedak,
pendapatan sekunder menjual minuman (administrasinya menjadi satu)
Rincian 601.a. Nilai barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan/usaha
Rincian ini diisi untuk kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI selain kategori “F”
Konstruksi
Kolom (1)

: Nomor Urut

Kolom (2)

: Jenis Barang/Jasa yang Dihasilkan

Kolom (3)

: Satuan standar
Penjelasan lihat pada Rincian 502 kolom (3)

Kolom (4)

: Banyaknya

Kolom (5)

: Nilai (Rupiah)

Kolom (6)

: Persentase barang/jasa yang diekspor (%)
Isikan besarnya persentase yang diekspor dari jenis barang/jasa
yang dihasilkan pada rincian kolom (2).

Nilai produksi yang dihasilkan dari:
a. Pertambangan/penggalian:

nilai barang-barang hasil pertambangan/ penggalian

yang diproduksi selama tahun 2016 baik yang sudah terjual atau belum. Dalam hal ini
tidak termasuk stok awal dan barang tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.
Contoh:
PT.Makmur mengusahakan penggalian pasir dan batu kali. Selama tahun 2016
PT.Makmur menghasilkan 300.000 M3 pasir dan 500.000 M3 batu kali. Harga bahan
galian selama tahun 2016 adalah Rp 100.000,- per M3 untuk pasir dan Rp 200.000,- per
M3 untuk batu kali. Seluruh produksi perusahaan ini dijual di dalam negeri. Dari
informasi yang dikemukakan di atas maka nilai produksi PT.Makmur dapat dihitung
sebagai berikut:
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Nilai produksi:
Jenis barang yang dihasilkan
a) Batu kali : 500.000 x Rp 200.000,-

= Rp 100.000.000.000,-

b) Pasir

= Rp

: 300.000 x Rp 100.000,-

Jumlah

30.000.000.000,-

= Rp 130.000.000.000,-

Dengan demikian maka pengisian rincian 601.a adalah:

No

Jenis
Barang/Jasa
yang
Dihasilkan

Satuan
Standar

Banyak
nya

Nilai (Rupiah)

Persentase
yang diekspor
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Batu kali

M3

500.000

100.000.000.000

0

2.

Pasir

M3

300.000

30.000.000.000

0

b. Industri Pengolahan : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh suatu
usaha/perusahaan industri selama periode tertentu baik produksi utama,
sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap
untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua
barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai
maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
Contoh:
1.

PT. Tekun Teliti Jaya yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.11
Bantargebang Bekasi, melakukan kegiatan jasa pihak kedua berupa
pembuatan papan dari kayu. Dalam setahun, PT. Tekun Teliti Jaya beroperasi
selama 12 bulan dan pendapatan yang diterima dari jasa makloon dalam
setahun adalah sebesar Rp. 3.857.361.000,Maka, nilai balas jasa industri tersebut ditulis pada rincian 601.a sebesar Rp
3.857.361.000,-.

2.

CV. Joglo Furniture yang beralamat di Ring Road Selatan Bantul Yogyakarta,
adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 43 orang dengan
produk utama adalah furnitur/meubel dari kayu.
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Selama tahun 2016 menghasilkan produksi dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Produksi

Tahun 2016

Setengah Jadi

80 Lemari (70% jadi)
50 Meja (50% jadi)

100% Jadi

1000 Kursi
600 Tempat Tidur
500 Meja Rias

Dengan Nilai Produksi untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut:

1.

Jenis Barang
yang dihasilkan
Lemari

2.

Meja

2.500.000

3.

Kursi

450.000

4.

Tempat Tidur

2.250.000

5.

Meja Rias

1.500.000

No.

Harga Satuan
(Rupiah)
2.600.000

Bahan Baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur, adalah kayu sebanyak 182 m 3
per tahun dengan nilai Rp1.050.300.000,-. Sedangkan untuk bahan penolong dan

finishing perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp375.000.000,- per tahun.
Contoh penghitungan nilai produksi pada tahun 2016, adalah:

1.

Lemari

Harga
Satuan
(Rupiah)
2.600.000

2.

Meja

2.500.000

50

50%

3.

Kursi

450.000

1000

100%

4.

Tempat Tidur

2.250.000

600

100%

5.

Meja Rias

1.500.000

500

100%

No.

Jenis Barang
yang Dihasilkan

Jumlah

94

Banyak
nya

Persentase
Produk Jadi

80

70%

Total Produksi
Tahun 2016
2.600.000 x 80 x 70%
= 145.600.000
2.500.000 x 50 x 50%
= 62.500.000
450.000 x 1000
= 450.000.000
2.250.000 x 600
= 1.350.000.000
1.500.000 x 500
= 750.000.000
= 2.758.100.000
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Dengan demikian, pengisian rincian 601.a.12 Jumlah nilai produksi selama tahun 2016
adalah Rp2.758.100.000,-. Penulisannya seperti berikut:

No.

Jenis Barang/Jasa yang Dihasilkan
(Urutkan berdasarkan dari nilai yang
terbesar)

(1)

(2)

Satuan
Banyaknya
Standar
(3)

1. LEM ARI

UNIT

2. M EJA
3. KURS I

(4)

Nilai (Rupiah)

Presentase
yang
diekspor (%)

(5)

(6)

80

14 5.6 00.000

0

UNIT

50

6 2.500.000

0

UNIT

1.000

4 50.000.000

0

4. TEM PAT TIDUR

UNIT

6 00

1.350.000.000

0

5. M EJA RIAS

UNIT

500

7 50.000.000

0

6.
7.
8.
9.
10.
11. Lainnya
12. Jumlah [ 1 + 2 + 3 + ….. + 11 ]

2.7 58.100.000

c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air panas dan Udara Dingin
Listrik: Nilai tenaga listrik yang dibangkitkan/didistribusikan ke pelanggan selama
tahun 2016.
Contoh:
PT.Bekasi Power merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membangkitkan
listrik. Listrik yang dibangkitkan selama tahun 2016 sebesar 50.000 Mwh dengan
nilai penjualan sebesar Rp60 Milyar. Seluruh listrik yang diproduksi dijual kepada
PT.PLN (Persero). Selain itu, perusahaan ini juga menyewakan genset kepada
PT.PLN (Persero) dengan nilai pendapatan sewa setahun sebesar Rp2,5 Milyar.
Maka isian rincian 601.a adalah Rp60.000.000.000,-
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Rincian 601.b sampai dengan 601.e hanya untuk kategori “F” Konstruksi

601.b. Produksi Kegiatan Usaha Kategori “F” KONSTRUKSI selama tahun 2016
Tuliskan secara lengkap informasi yang ditanyakan pada kolom (2) s.d. kolom (11) dari
proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan selama tahun 2016. Proyek
yang dicakup meliputi semua proyek yang dikerjakan mulai tahun 2016 baik yang
sudah selesai pada akhir tahun 2016 maupun yang belum selesai dan semua proyek
yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya tetapi masih dilanjutkan pekerjaannya
pada tahun 2016.
Kolom (1)

: Nomor Urut

Kolom (2)

: Nama Proyek (Jenis Pekerjaan)

Kolom (3)

: Provinsi Lokasi Proyek (Kode Provinsi diisi Pengawas)
Tuliskan provinsi dimana proyek/pekerjaan konstruksi pada rincian
kolom (2) dilaksanakan. Bila lokasi proyek berada di luar negeri, maka
tuliskan nama negara dan kode 98.

Kolom (4)

: Volume Pekerjaan
Pada umumnya volume pekerjaan tercantum didalam Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB).

Kolom (5)

: Satuan
Pada umumnya satuan pekerjaan tercantum didalam IMB.

Kolom (6)

: Nilai Kontrak/Pekerjaan (Rupiah)
Nilai kontrak/pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pemborong
berdasarkan surat perjanjian, surat perintah kerja antara pihak
pemberi pekerjaan (pihak I) dengan penerima pekerjaan (pihak II)
dalam jangka tertentu dan jumlah biaya tertentu.

Kolom (7)

: Nilai Pekerjaan yang disubkontrakkan (Rupiah)
Pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi pekerjaan yang
disubkontrakkan seluruhnya (bahan/material dan tenaga kerja
disediakan oleh subkontraktor) atau hanya tenaga kerjanya saja.
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Kolom (8)

: Nilai Bahan Bangunan yang disediakan pemilik proyek (Rupiah)
Nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek adalah nilai
bahan bangunan yang telah digunakan selama tahun 2016, tidak
termasuk stok/persediaan yang disediakan oleh pemilik proyek.

Kolom (9)

: Pekerjaan yang diselesaikan sampai 31 Desember 2015 (%)

Kolom (10) : Pekerjaan yang diselesaikan sampai 31 Desember 2016 (%)
Kolom (11) : Nilai Konstruksi yang diselesaikan tahun 2016 (Rupiah)
[ Kol(6) - Kol(7) ] x [ Kol(10) - Kol(9) ]/100 + Kol(8)
Nilai konstruksi yang diselesaikan adalah nilai pekerjaan
konstruksi

yang

telah

diselesaikan

oleh

usaha/perusahaan

berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik
dengan usaha/perusahaan.
Nilai konstruksi yang diselesaikan tahun 2016 adalah Nilai
kontrak/pekerjaan dikurangi nilai yang disubkontrakkan, dikalikan
dengan realisasi fisik pekerjaan yang dikerjakan di tahun 2016,
ditambah nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek.
Contoh:
1.

Perusahaan PT. Fajar Indah (kualifikasi M1) mengerjakan proyek pekerjaan
rehab

gedung perkantoran pada tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp.

600.000.000 dan diselesaikan 85 persen secara fisik, maka isian nilai konstruksi
yang diselesaikan [Rincian 601.b kolom (11)] adalah = 85% x 600.000.000 =
Rp. 510.000.000.
2.

Perusahaan konstruksi PT Rosye Jaya pada Oktober 2015 yang lalu melakukan
pekerjaan pembuatan rumah mewah (500 M2) di Bogor, Jawa Barat dan pada
Oktober 2016 melakukan pekerjaan instalasi listrik di Gelanggang Olahraga
Cibinong, Jawa Barat. Nilai kontrak untuk kedua pekerjaan tersebut masingmasing sebesar Rp 7.500.000.000,- dan Rp 1.500.000.000,-. Adapun untuk
membuat rumah mewah di subkontrakkan sebesar Rp 500.000.000,- kepada
pihak lain. Nilai bahan bangunan yang disediakan oleh pemilik proyek (Bowhir)
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sebesar Rp1.000.000.000,-. Untuk pembuatan rumah mewah, pekerjaan yang
diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015 hanya sebesar 10%, sedangkan
sampai dengan akhir Desember 2016 telah selesai sebesar 80%. Sedangkan
realisasi fisik tahun 2016 untuk instalasi listrik sebesar 90%. Di samping itu,
perusahaan juga menyewakan 3 buah molen yang dilengkapi dengan
operatornya dengan nilai kontrak Rp 25.000.000,- perbulan selama setahun.
Dari informasi tersebut, nilai produksi/output utama perusahaan konstruksi PT
Rosye Jaya selama tahun 2016 adalah :
Pembangunan rumah mewah:
(Rp7.500.000.000 - Rp 500.000.000) x (80-10)/100 + Rp 1.000.000.000 =
Rp 5.900.000.000
Instalasi listrik :
90 % x Rp 1.500.000.000 = Rp1.350.000.000
Jumlah = Rp 5.900.000.000 + Rp1.350.000.000 = Rp 7.250.000.000
Maka isian Blok VI Rincian 601.b baris 12 kolom (11): Rp 7.250.000.000,(nilai konstruksi yang diselesaikan PT Rosye Jaya selama tahun 2016)
Penyewaan 3 buah molen:
12

98

x Rp 25.000.000 = Rp 300.000.000 (masuk ke Rincian 602.c)
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BLOK VI: PRODUKSI / PENDAPATAN USAHA / PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
601. b. Produksi Kegiatan Usaha Kategori "F" KONSTRUKSI Selama Tahun 2016
Tulisk an nama proyek (jenis pek erjaan). Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 601.b.1 s.d.601.b.10 pada Rincian 601.b.11 (Lainnya)

No.

Provinsi Lokasi Proyek
Volume
(Kode Provinsi diisi
Satuan
Pekerjaan
Pengawas)

Nama Proyek
(Jenis Pekerjaan)

Nilai Kontrak/
Pekerjaan
(Rupiah)

Pekerjaan yang
Nilai Bahan
Diselesaikan
Nilai Pekerjaan
Bangunan yang sampai dengan (%)
yang
Disediakan
Disubkontrakkan
Pemilik Proyek
(Rupiah)
31 Des 31 Des
(Rupiah)
2015
2016

Nilai Konstruksi yang
Diselesaikan
(Rupiah)
[(6) - (7)] x
[(10) - (9)] / 100+(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Pembangunan rumah

Jawa Barat

3

2

500

M2

7.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

10

80

5.900.000.000

2. Instalasi listrik

Jawa Barat

3

2

1

Paket

1.500.000.000

0

0

0

90

1.350.000.000

3.

.....................

4.

.....................

5.

.....................

6.

.....................

7.

.....................

8.

.....................

9.

.....................

10.

.....................

9.000.000.000

500.000.000

1.000.000.000

(1)

(2)

(3)

11. Lainnya …………….
12. JUMLAH [ 1 + 2 + ... + 11 ]

7.250.000.000

c. Rata-rata persentase penggunaan bahan/material terhadap nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016
kurang dari 20 %
1
20 % - 39 %
2
40 % - 59 %
3
60 % atau lebih

4

d. Rata-rata persentase upah pekerja harian terhadap nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016
kurang dari 20 %
1
20 % - 39 %
2
40 % - 59 %
3
60 % atau lebih

4

e.

Rata-rata upah pekerja harian per orang per hari (orang/hari)

Tulisk an secara lengk ap informasi yang ditanyak an pada k olom (2) s/d (11) dari
proyek -proyek k onstruk si yang dik erjak an oleh perusahaan selama tahun 2016.
Proyek yang dicak up meliputi 1) semua proyek yang dik erjak an mulai tahun 2016 baik
yang sudah selesai pada ak hir tahun 2016 maupun yang belum selesai, dan 2) semua
proyek yang sudah mulai dik erjak an sebelum tahun 2016 tetapi masih dilanjutk an
pek erjaannya pada tahun 2016

Rincian 601.c.

Rp. 125.000

3

2
1

2

5

0

0

0

Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi nilai proyek yang disubk ontrak k an seluruhnya
(bahan bangunan dan tenaga k erja disediak an oleh subk ontrak tor) atau hanya tenaga k erjanya
Contoh bahan bangunan pada k olom (8) seperti semen, baja, genteng, k eramik , k usen, tiang
pancang, buis beton, tiang beton, dll.

Rata-rata persentase penggunaan bahan/material terhadap
nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016

Nilai pemakaian bahan/material adalah seluruh nilai bahan/material yang dipakai
untuk setiap pekerjaan selama tahun 2016 baik yang disediakan perusahaan maupun
yang disediakan pemilik pekerjaan.
Rincian 601.d. Rata-rata persentase upah pekerja harian terhadap nilai
konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016
Upah pekerja harian adalah nilai upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja
harian selama tahun 2016.
Rincian 601.e.

Rata-rata upah pekerja harian per orang per hari
(orang/hari)
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Rata-rata upah pekerja per orang per hari adalah rata-rata upah yang dibayarkan
kepada pekerja harian dalam 1 (satu) hari.
Rincian 601.f s.d. Rincian 601.n hanya untuk kategori “K” KEUANGAN

601.f. Khusus Jasa Perantara Keuangan [Perbankan Konvensional (6412),
Perbankan Syariah (6413), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam (6414), Lembaga Keuangan Mikro (6415), dan Jasa Perantara
Moneter Lainnya (6419)]
1. Pendapatan [ a + b + c + d ]
Pendapatan bunga/bonus/margin/bagi hasil atas penanaman yang
dilakukan oleh bank pelapor, baik dalam rupiah maupun valas.
a. Bunga kredit pihak ketiga bukan bank
Pendapatan bunga yang timbul dari kredit yang diberikan kepada pihak
ketiga selain bank, seperti pada perusahaan, rumah tangga, dan
pemerintah. Pendapatan bunga yang dimaksud tidak mencakup
pendapatan bunga dari surat-surat berharga, pendapatan bunga dari
Bank Indonesia, pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain,
pendapatan bunga atas kredit yang diberikan kepada bank lain,
pendapatan bunga yang timbul dari pembelian surat berharga Bank
Indonesia dengan janji dijual kembali (reserve repo), dan pembelian surat
berharga Bank Indonesia dengan janji dibeli kembali (repo).
b. Margin murabahah, salam, dan istishna' pihak ketiga bukan bank
Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu
dengan syarat tertentu yang disepakati.
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Akad istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan
penjual atau pembuat (shani’).
c. Bagi hasil mudharabah dan musyarakah pihak ketiga bukan bank
Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha
antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau banksyariah) yang
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau
nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad,
sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika
pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi
perjanjian.Akad mudharabahdalam menghimpun dana adalah akad kerja
sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai
pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau bank syariah) yang
bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai
dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan
porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan
porsi dana masing-masing.
d. Bunga/bagi hasil lainnya
Mencakup pendapatan bunga/bagi hasil selain (a) dan (b). Rincian ini
termasuk pendapatan bunga dari surat-surat berharga, pendapatan
bunga/bagi

hasil

dari

Bank

Indonesia,

pendapatan

bunga

dari

penempatan pada bank lain, pendapatan bunga atas kredit yang diberikan
kepada bank lain, dan pendapatan bunga yang timbul dari pembelian
surat berharga dengan janji dijual kembali (reserve repo).
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2. Beban [ a + b + c ]
Beban bunga/bagi hasil atas kewajiban bank pelapor, baik dalam rupiah
maupun valas.
a. Bunga simpanan pihak ketiga bukan bank
Mencakup beban bunga yang timbul dari simpanan (giro, simpanan
berjangka, tabungan) pihak ketiga selain bank. Beban bunga yang dimaksud
tidak mencakup beban bunga surat-surat berharga, beban bunga kepada
Bank Indonesia, beban bunga kepada bank lain, beban bunga pinjaman yang
diterima, dan beban bunga yang dibayarkan oleh bank pelapor dari penjualan
surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo).
b. Bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank
Bagi hasil atas Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya.
c. Bunga/bagi hasil lainnya
Mencakup beban bunga/bagi hasil selain (a), (b), dan (c). Rincian ini
termasuk beban bunga surat-surat berharga, beban bunga/bagi hasil
kepada Bank Indonesia, beban bunga kepada bank lain, beban bunga
pinjaman yang diterima, dan beban bunga yang dibayarkan oleh bank
pelapor dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo).
3. Provisi/komisi/jasa layanan
Provisi/komisi/jasa layanan adalah pendapatan komisi dan provisi yang
diterima oleh bank pelapor seperti komisi transfer, fee pengelolaan rekening
dan kegiatan bank dalam melakukan kegiatan kustodian, komisi dan provisi
atas kegiatan transaksi valas, dll.
Contoh Jasa Perantara Keuangan Perbankan Konvensional (6412):
Dari laporan laba rugi Bank Y (periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan
2015) diperoleh data sebagai berikut:(dalam juta rupiah)
Maka isian untuk rincian 601 f. 1 s.d. rincian 601 f. 4 Jasa Perantara Keuangan
(Bank Konvensional) adalah sebagai berikut:
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A.

B.
C.

Keterangan
Pendapatan dan Beban Bunga
1 Pendapatan bunga
. a Dari Bank Indonesia
b.
Dari Penempatan pada bank lain
c.
Dari surat berharga
.d Dari Kredit yang diberikan
.
- kepada pihak ketiga bukan bank
- kepada bank lain
e Lainnya
2 .Beban Bunga
. a Kepada Bank Indonesia
.b Kewajiban pada Bank lain
.c Kepada pihak ketiga bukan Bank
.
- Giro
- Tabungan
- Simpanan Berjangka
d Surat Berharga
.e Pinjaman yang diterima
.f
Lainnya
.g Koreksi atas pendapatan bunga
.
Pendapatan
Bunga Bersih (A1-A2)
Pendapatan dan Beban Operasional Lain
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga
. a Peningkatan Nilai Wajar dan keuntungan
.
penjualan surat berharga
b Peningkatan Nilai Wajar dan keuntungan
.
penjualan kredit yang diberikan
c Peningkatan Nilai Wajar dan keuntungan
.
penjualan aset keuangan lainnya
d Keuntungan Transaksi Spot dan Derivatif
.e Deviden, keuntungan penyertaan equity
.
method, komisi/provisi/fee
i.Deviden
ii. Keuntungan dari pernyataan dengan equity
method
iii. Komisi/provisi kredit
iv. Komisi/provisi dari transaksi derivatif
v. Fee atas kredit kelolaan
vi. Lainnya
f
Lainnya
.

Petunjuk Pengisian
Isian BVI R601.f.1
Isian BVI R601.f.1.d
Isian BVI R601.f.1.d
Isian BVI R601.f.1.d
Isian BVI R601.f.1.a
Isian BVI R601.f.1.d
Isian BVI R601.f.1.d
Isian BVI R601.f.2
Isian BVI R601.f.2.c
Isian BVI R601.f.2.c
Isian BVI R601.f.2.a

Isian BVI R601.f.2.c
Isian BVI R601.f.2.c
Isian BVI R601.f.2.c
Isian BVI R601.f.2.c

Isian BVI R601.f.3
Isian BVI R601.f.3
Isian BVI R601.f.3
Isian BVI R601.f.3

(juta rupiah)
2015

2016
646.614
7.620
8.026
42.746
450.988
448.959
2.029
137.234
338.259
477
6.486
187.208
14.858
22.410
149.940
7.956
4.334
130.259
1.540
308.355

568.014
7.816
6.846
37.215
403.926
402.163
1.763
112.211
293.842
562
4.613
172.936
13.615
24.317
135.003
6.993
3.502
104.298
939
274.171

210.957
5.584

148.439
6.306

49

239

0

55

107.699
57.923

50.757
54.203

3

3

1.747

1.635

19.576
49
27
36.519
39.702

18.319
46
26
34.174
36.879

1) Pendapatan:
a. Bunga kredit pihak ketiga bukan bank = 448.959 x 1.000.000
= 448.959.000.000
d. Bunga/bagi hasil lainnya = (646.614 – 448.959) x 1.000.000
= 197.655.000.000
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2) Beban:
a. Bunga simpanan pihak ketiga bukan bank = 187.208 x 1.000.000
= 187.208.000.000
c. Bunga/bagi hasil lainnya = (338.259 – 187.208) x 1.000.000
= 151.051.000.000
3) Provisi/komisi/jasa layanan
= (19.576 + 49 + 27 + 36.519)x 1.000.000
= 56.172.000.000
BLOK VI: PENDAPATAN USAHA / PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2016
Pendapatan usaha / operasional
Khusus Jasa Perantara Keuangan [Perbankan Konvensional (6412), Perbankan Syariah (6413),
Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (6414), Lembaga Keuangan Mikro (6415), dan
Perantara Moneter Lainnya (6419)]

601
f. .

No.
(1)
1.

Rincian
(2)
Pendapatan [a + b + c + d ]
a. Bunga kredit pihak ketiga bukan bank
b. Margin murabahah, salam, dan istishna' pihak ketiga bukan bank
c. Bagi hasil mudharabah dan musyarakah pihak ketiga bukan bank
d. Bunga/bagi hasil lainnya
Beban [ a + b + c ]
a. Bunga simpanan pihak ketiga bukan bank
b. Bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank
c. Bunga/bagi hasil lainnya
Provisi / komisi / jasa layanan
Jumlah pendapatan usaha / operasional [ 1 - 2 + 3 ]

2.

3.
4.

Nilai (Rupiah)
(3)
646.614.000.000
448.959.000.000
………………………………
…
………………………………
…
197.655.000.000
338.259.000.000
187.208.000.000
………………………………
…
151.051.000.000
56.172.000.000
364.527.000.000

4. Jumlah pendapatan usaha/operasional [ 1 – 2 + 3 ]
601.g. Khusus Asuransi Non Jiwa [6512] dan Reasuransi [6520]
Reasuransi adalah pengasuransian balik (oleh perusahaan asuransi) atas
sesuatu yang telah diasuransikan oleh pihak lain (kepada perusahaan asuransi
tersebut) kepada perusahaan asuransi lainnya.
1. Pendapatan underwriting [ a + b + c + d + e + f + g ]
Pendapatan underwriting adalah pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas pokok perusahaan asuransi.

104

Pedoman Pencacah

a. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker
asuransi maupun dari perusahaan asuransi lain, serta perusahaan reasuransi.
Premi bruto = premi penutupan langsung + premi penutupan tidak
langsung – komisi dibayar.
i.

Premi penutupan langsung adalah premi yang berasal dari
pertanggungan langsung (misalnya dari perorangan).

ii.

Premi penutupan tidak langsung adalah premi yang berasal
dari pertanggungan tidak langsung (misalnya dari perusahaan
asuransi lain).

b. Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang merupakan
kewajiban kepada pihak reasuransi.
Premi reasuransi = premi reasuransi dibayar – komisi reasuransi diterima.
c. Penurunan/kenaikan

cadangan

atas

premi

yang

belum

merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum menjadi
pendapatan antara periode berjalan dengan periode lalu.
d. Pendapatan underwriting lain neto adalah semua pendapatan
operasional asuransi yang belum dimasukkan rincian sebelumnya.
e. Ujrah diterima [diisi khusus untuk asuransi dan reasuransi syariah]

Ujrah adalah pendapatan pengelolaan operasi asuransi. Ujrah diterima
terdiri dari ujrah diterima atas pengelolaan risiko dan ujrah atas
pengelolaan investasi dana tabarru'.
Tabarru' artinya sumbangan atau donasi.
Dana tabarru' artinya kumpulan dana yang berasal dari kontribusi
peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta
yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak, sesuai dengan
akad tabarru' yang di sepakati.
f. Penerimaan komisi [diisi khusus untuk asuransi dan reasuransi
syariah]
Pendapatan komisi yang diperoleh dari transaksi perusahaan asuransi lain
dan reasuransi.
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g. Alokasi surplus underwriting [diisi khusus untuk asuransi dan
reasuransi syariah]
Alokasi surplus underwriting dana tabarru'.
2. Beban underwriting [ a + b + c + d ]
Beban underwriting adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan
asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian
suatu pertanggungan.
a. Klaim bruto adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi
kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi lain.
b. Klaim/ujrah reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang
menjadi tanggungan/kewajiban perusahaan reasuransi.
c. Kenaikan/penurunan cadangan klaim diakui dan dicatat sekaligus
pada akhir tahun sebesar jumlah taksiran ganti rugi yang belum
diselesaikan. Termasuk juga klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan.
d. Beban underwriting lain neto adalah semua beban operasional
asuransi yang belum dimasukkan pada rincian sebelumnya.
3. Pendapatan investasi [a + b ]
Pendapatan investasi adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan
kewajiban Perusahaan Asuransi yang timbul dari kegiatan investasi atau
kegiatan lain di dalam satu periode tertentu, misalnya pendapatan investasi
dari deposito, obligasi, dan surat berharga.
a. Hasil pengelolaan investasi perusahaan
b. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
4. Jumlah pendapatan usaha/operasional [ 1 – 2 + 3 ]
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Contoh:
Laporan laba rugi perusahaan Asuransi Non-Jiwa:
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2016

Setelah Disajikan
Kembali
31 Desember 2015

Isian BVI R601.g.1.a
Isian BVI R601.g.1.b

326.277.830.482
(90.578.279.020)

335.139.154.414
(59.039.528.216)

Isian BVI R601.g.1.c

8.622.079.461

(18.198.679.417)

Isian BVI R601.g.1

244.321.630.923

257.900.946.781

Isian BVI R601.g.2.a
Isian BVI R601.g.2.b

133.243.194.178
(25.437.064.262)

112.995.926.333
(28.118.003.631)

Isian BVI R601.g.2.c

(452.111.658)

12.593.422.084

107.354.018.258
75.622.704.777
182.976.723.035
61.344.907.888
7.335.316.165
(57.716.643.844)
10.963.580.209
148.603.884
11.112.184.093

97.471.344.786
93.584.823.353
191.056.168.139
66.844.778.642
5.785.006.269
(50.009.925.036)
22.619.859.875
2.363.883.674
24.983.743.549

(3.533.315.000)
561.520.250
(2.971.794.750)
8.140.389.343

(3.731.067.750)
950.064.251
(2.781.003.499)
22.202.740.050

8.554.568.545
(131.561.426)

0
(174.445.807)

(193.346.647)

738.397.732

16.370.049.815
10

22.766.691.975
26

Petunjuk Pengisian
PENDAPATAN UNDERWRITING
Premi Bruto
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum
Merupakan Pendapatan
Jumlah Pendapatan Premi
BEBAN UNDERWRITING
Beban Klaim
Klaim Bruto
Klaim Reasuransi
Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim
Retensi Sendiri
Jumlah Beban Klaim
Beban Komisi Netto
Jumlah Beban Underwriting
HASIL UNDERWRITING
HASIL INVESTASI
BEBAN USAHA
LABA/(RUGI) USAHA
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH
LABA SEBELUM MANFAAT/(BEBAN) PPH
MANFAAT/(BEBAN) PPH
Pajak Kini
Pajak Tangguhan
LABA/(RUGI) BERSIH
Pendapatan Komprehensif Lain:
Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Surplus revaluasi aset tetap
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
Akan direklasifikasi ke laba rugi
Laba/(Rugi) yang Belum Direalisasi atas
Efek Tersedia untuk Dijual
TOTAL LABA KOMPREHENSIF
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
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Isian BVI R601.g.2.d

Isian BVI R601.g.3.a
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Maka isian untuk rincian 601.g. 1 s.d. 4 Asuransi Non Jiwa adalah sebagai berikut:
g.
No.
(1)
1.

Khusus Asuransi Non Jiwa [6512] dan Reasuransi [6520]
Rincian
(2)
Pendapatan underwriting [ a + b + c + d + e + f + g ]
a Premi bruto
.
(premi penutupan langsung + premi penutupan tidak
- komisi dibayar)
b langsung
Premi reasuransi
.
(premi reasuransi dibayar - komisi reasuransi diterima)
c. Penurunan/kenaikan cadangan atas premi yang belum
d merupakan
Pendapatanpendapatan
underwriting lain neto
.e Ujrah diterima
.
(Ujrah diterima atas pengelolaan risiko + Ujrah diterima
atas pengelolaan investasi dana tabarru')
[diisi khusus untuk asuransi dan reasuransi
f. syariah]
Penerimaan komisi
g
.

2.

[diisi khusus untuk asuransi dan reasuransi
syariah]
Alokasi surplus underwriting

[diisi khusus untuk asuransi dan reasuransi
syariah]
Beban
underwriting [ a + b + c + d ]
a
.b
.c.

3.

4.

Klaim bruto
Klaim / ujrah reasuransi
Kenaikan / penurunan cadangan klaim
d Beban underwriting lain neto
.Pendapatan investasi [ a + b ]
a Hasil pengelolaan investasi perusahaan
.b Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
.Jumlah pendapatan usaha / operasional [ 1 - 2 + 3 ]

Nilai (Rupiah)
(3)
244.321.630.923
326.277.830.482
(90.578.279.020)
8.622.079.461
………………………………
…
………………………………
…
………………………………
…
………………………………
…
182.976.723.035
133.243.194.178
(25.437.064.262)
-452.111.658
75.622.704.777
7.335.316.165
7.335.316.165
………………………………
…
68.680.224.053

601.h. Khusus Asuransi Jiwa [6511]
1. Pendapatan premi neto [ a + b + c + d + e + f ]
a. Pendapatan premi adalah pendapatan premi yang diperoleh dari
pemegang polis.
Pendapatan premi = pendapatan premi non unit link + pendapatan premi
unit link.
b. Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak
perusahaan reasuransi berdasarkan perjanjian.
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c. Penurunan/kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan
adalah selisih dari premi yang belum menjadi pendapatan antara periode
berjalan dengan periode lalu.
d. Ujrah diterima [diisi khusus untuk asuransi jiwa syariah]

Ujrah adalah pendapatan pengelolaan operasi asuransi.
Ujrah diterima terdiri dari ujrah diterima atas pengelolaan risiko, ujrah
diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru', dan ujrah diterima atas
pengelolaan investasi dana investasi peserta.
e. Penerimaan komisi [diisi khusus untuk asuransi jiwa syariah]
Penerimaan yang diperoleh dari transaksi perusahaan asuransi lain dan
reasuransi.
f. Alokasi surplus underwriting dana tabarru' [diisi khusus untuk
asuransi jiwa syariah]
2. Beban klaim dan manfaat [ a + b + c + d + e + f ]
Beban klaim dan manfaat adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan
asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu
pertanggungan.
a. Klaim dan manfaat dibayar adalah beban yang didasarkan pada
terjadinya peristiwa yang diasuransikan.
b. Klaim

reasuransi

adalah

bagian

dari

klaim

yang

menjadi

tanggungan/kewajiban perusahaan reasuransi.
c. Kenaikan/penurunan cadangan premi diakui dan dicatat sekaligus
pada akhir tahun sebesar jumlah taksiran premi yang belum diselesaikan.
Termasuk juga premi yang terjadi tetapi belum dilaporkan.
d. Kenaikan/penurunan dana tabarru'
e. Kenaikan/penurunan tabungan peserta
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f. Kenaikan/penurunan cadangan klaim diakui dan dicatat sekaligus
pada akhir tahun sebesar jumlah taksiran ganti rugi yang belum
diselesaikan. Termasuk juga klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan.
3. Hasil investasi [ a + b + c ]
Hasil investasi adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban
Perusahaan Asuransi yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di
dalam satu periode tertentu, misalnya pendapatan investasi dari deposito,
obligasi, dan surat berharga.
a. Hasil pengelolaan investasi perusahaan
b. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
c. Bagi hasil pengelolaan dana investasi peserta
4. Jumlah pendapatan usaha/operasional [ 1 - 2 + 3 ]
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Contoh:
Laporan laba rugi perusahaan Asuransi Jiwa
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PENDAPATAN
Pendapatan premi:
Premi bruto:
Individual:
- Tunggal
- Tahun pertama
- Perpanjangan
Kelompok
Premi reasuransi
Kenaikan cadangan premi yang
belum merupakan pendapatan
Pendapatan premi - bersih
Pendapatan fee dari asuransi syariah
(Kerugian)/pendapatan investasi - bersih
Pendapatan lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
Klaim dan manfaat:
- Klaim dan manfaat
- Klaim reasuransi
- (Penurunan)/kenaikan liabilitas
manfaat polis masa depan dan
estimasi liabilitas klaim
- (Penurunan)/kenaikan liabilitas
kepada pemegang unit link
Klaim dan manfaat - bersih
Beban akuisisi
Beban umum dan administrasi
Beban pemasaran
JUMLAH BEBAN
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
Penghasilan komprehensif lain
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja
Beban pajak terkait
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Kerugian yang belum direalisasi
atas efek-efek yang tersedia untuk dijual
Beban pajak terkait
(Beban)/penghasilan komprehensif lain
tahun berjalan, setelah pajak
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
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Petunjuk Pengisian

2016

Isian BVI R601.h.1.a
Isian BVI R601.h.1.b

444.580
2.269.544
4.733.996
416.883
7.865.003
(121.677)

1.453.811
2.040.624
4.519.929
289.808
8.304.172
(109.667)

Isian BVI R601.h.1.e
Isian BVI R601.h.3.a

(7.599)
7.735.727
17.327
(1.841.913)
353.995
6.265.136

(59.124)
8.135.381
16.265
3.321.824
285.142
11.758.612

Isian BVI R601.h.2.a
Isian BVI R601.h.2.b

3.537.248
(114.493)

3.259.828
(63.007)

Isian BVI R601.h.2.f

(59.398)

334.318

Isian BVI R601.h.2.c

(260.090)
3.103.267
852.220
661.691
23.926
4.641.104
1.624.032
(356.651)
1.267.381

5.155.776
8.686.915
868.688
576.820
28.342
10.160.765
1.597.847
(334.121)
1.263.726

5.270
(1.318)
3.952

0
0
0

(48.891)
(1.757)
(50.648)

0
0
0

(46.696)
1.220.685

0
1.263.726

Isian BVI R601.h.1.c

2015
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Maka isian untuk rincian 1 s.d. rincian 4 Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut:
h.

Khusus Asuransi Jiwa [6511]

No.
(1)
1.

Rincian
(2)
Pendapatan premi neto [ a + b + c + d + e + f ]
a. Pendapatan premi
(pendapatan premi non unit link + pendapatan premi unit link)
b. Premi reasuransi
c. Penurunan/kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan
d. Ujrah diterima
(ujrah diterima atas pengelolaan risiko + ujrah diterima atas
pengelolaan investasi dana tabarru + ujrah diterima atas
pengelolaan investasi dana investasi peserta)
[diisi khusus untuk asuransi jiwa syariah]
e. Penerimaan komisi
[diisi khusus untuk asuransi jiwa syariah]
f.
Alokasi surplus underwriting dana tabarru'
[diisi khusus untuk asuransi jiwa syariah]
Beban klaim dan manfaat [ a + b + c + d + e + f ]
a. Klaim dan manfaat dibayar
b. Klaim reasuransi
c. Kenaikan / penurunan cadangan premi
d. Kenaikan / penurunan dana tabarru'
e. Kenaikan / penurunan tabungan peserta
f.
Kenaikan / penurunan cadangan klaim
Hasil investasi [ a + b + c ]
a. Hasil pengelolaan investasi perusahaan
b. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
c. Bagi hasil pengelolaan dana investasi peserta
Jumlah pendapatan usaha / operasional [ 1 - 2 + 3 ]

2.

3.

4.

Nilai (Rupiah)
(3)
7.753.054.000.000
7.865.003.000.000
(121.677.000.000)
-7.599.000.000

…………………………………
17.327.000.000
…………………………………
3.103.267.000.000
3.537.248.000.000
(114.493.000.000)
-260.090.000.000
…………………………………
…………………………………
-59.398.000.000
-1.841.913.000.000
-1.841.913.000.000
…………………………………
…………………………………
2.807.874.000.000

601.i. Khusus Dana Pensiun [6530]
1. Penerimaan iuran adalah penerimaan berupa iuran yang dibayarkan oleh
peserta dana pensiun.
2. Pembayaran

manfaat

pensiun

adalah

pembayaran

berkala

yang

dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun.
3. Pendapatan investasi [ a + b + c + d + e ]
Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Perusahaan Dana
Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu
periode tertentu.
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a. Bunga
Pendapatan bunga yang sudah jatuh tempo sampai dengan akhir tahun,
baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya,
yang berasal dari berbagai jenis investasi (deposito berjangka, sertifikat
deposito, obligasi, SBPU, dan lain - lain).
b. Dividen
Pendapatan dividen, baik dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
maupun dari saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek.
c. Sewa
Pendapatan yang berasal dari investasi tanah dan bangunan yang sudah
jatuh tempo, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima
pembayarannya.
d. Laba/rugi pelepasan investasi
Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah
harga perolehan.
e. Pendapatan investasi lain
Pendapatan investasi selain yang telah disebutkan di atas.
4. Peningkatan/penurunan nilai investasi adalah nilai kekayaan (aktiva)
dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi
hasil investasi.
5. Jumlah pendapatan usaha/operasional [ 1 - 2 + 3 + 4 ]
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Contoh:
Laporan perubahan aset neto Dana Pensiun:

No

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah)
URAIAN
Petunjuk Pengisian
2016
PENAMBAHAN
Pendapatan Investasi:
Isian BVI R601.i.3.a
Bunga/Bagi Hasil
94.753.541.129
Isian BVI R601.i.3.b
Dividen
1.543.710.557
Isian BVI R601.i.3.d
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
(2.389.935.822)
Isian BVI R601.i.3
Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)
93.907.315.864
Isian BVI R601.i.4
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
(27.902.134.726)
Isian BVI R601.i.1
Iuran
305.292.085.011
Pendapatan di Luar Investasi
1.160.664.558
Total Penambahan (4 s/d 8)
372.457.930.707
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional:
Beban Kepada Pendiri
Manfaat Pensiun
Beban di Luar Investasi dan Operasional
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Penarikan Iuran
Total Pengurangan (9 s/d 15)
KENAIKAN ASET NETO (8 - 16)
ASET NETO AWAL TAHUN
ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)

Isian BVI R601.i.2

2015

86.043.139.897
1.613.884.711
600.831.289
88.257.855.897
61.737.294.966
271.762.017.879
887.117.173
422.644.285.915

1.099.486.202

799.637.566

8.908.360.151
111.471.603.976
26.676.465
0
37.842.069.584
58.767.368.256
218.115.564.634
154.342.366.073
1.374.424.535.846
1.528.766.901.919

7.942.892.080
69.108.315.272
29.168.690
0
26.210.529.665
41.717.418.396
145.807.961.669
276.836.324.246
1.097.588.211.600
1.374.424.535.846

Maka isian untuk rincian 601.i 1 s.d. 5 Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
i.
No.
(1)
1.
2.
3.

4.
5.
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Khusus Dana Pensiun [6530]
Rincian
(2)
Penerimaan iuran
Pembayaran Manfaat Pensiun
Pendapatan investasi [a + b + c + d + e ]
a. Bunga
b. Dividen
c. Sewa
d. Laba (rugi) pelepasan investasi
e. Pendapatan investasi lain
Peningkatan / penurunan nilai investasi
Jumlah pendapatan usaha / operasional [ 1 - 2 + 3 + 4 ]

Nilai (Rupiah)
(3)
305.292.085.011
111.471.603.976
93.907.315.864
94.753.541.129
1.543.710.557
-2.389.935.822
-27.902.134.726
259.825.662.173
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601.j. Khusus Pegadaian [64921]
1. Pendapatan sewa modal adalah pendapatan sewa modal bisnis gadai, baik
dengan prinsip konvensional maupun syariah. Pendapatan sewa modal terdiri
dari usaha gadai KCA (Kredit Cepat Aman), jasa simpan/ujrah gadai syariah,
serta jasa fidusia dan pinjaman lain.
2. Pendapatan marjin mulia adalah keuntungan dari usaha bisnis emas.
3. Pendapatan administrasi adalah pendapatan yang terkait dengan kegiatan
pinjaman/sewa modal.
Uang kelebihan lewat waktu berasal dari kredit usaha gadai yang
diperhitungkan sebagai pendapatan.
4. Pendapatan usaha lainnya seperti pendapatan jasa pengiriman uang, kartu
nasabah hilang, pendapatan dari kredit UKM yang recovery, jasa taksiran dan
titipan, dan lainnya.
5. Jumlah pendapatan usaha/operasional [ 1+2+3+4+5 ]
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115

Contoh:
laporan laba rugi perusahaan pegadaian:
(dalam Rupiah)
Petunjuk
Pengisian
Pendapatan usaha
Pendapatan sewa modal
Pendapatan administrasi
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah pendapatan usaha
Beban usaha
Bunga dan provisi
Pegawai
Umum
Administrasi pemasaran
Penyusutan aset tetap
Direksi dan komisaris
Amortisasi dan penyisihan piutang
Pendidikan dan pelatihan
Jumlah beban usaha
Laba usaha
Pendapatan (beban) lain-lain
Pendapalan jasa giro
Pendapatan lainnya - net
Jumlah pendapatan lain-lain
Laba sebelum pajak penghasilan
Manfaat (beban) pajak
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah beban pajak
Laba bersih tahun berjalan

Isian BVI R601.j.1
Isian BVI R601.j.3
Isian BVI R601.j.5
Isian BVI R601.j.6

2016

2015

8.119.794.619.825
713.279.128.856
8.833.073.748.681
64.092.715.484
8.897.166.464.165

7.113.126.058.127
655.579.722.624
7.768.705.780.751
32.187.770.687
7.800.893.551.438

2.422.331.077.961
2.749.532.077.398
610.198.436.276
213.147.247.616
196.722.775.362
61.715.403.479
27.913.105.411
42.431.769.939
6.323.991.893.442
2.573.174.570.723

2.183.099.583.852
2.079.706.946.236
811.284.393.107
181.603.196.523
133.162.700.621
46.720.045.946
25.710.593.187
25.197.758.593
5.486.485.218.065
2.314.408.333.373

1.329.368.569
70.110.011.566
71.439.380.135
2.644.613.950.858

1.567.296.811
63.110.787.844
64.678.084.655
2.379.086.418.028

(773.664.546.214)
67.479.705.121
(706.184.841.093)
1.938.429.109.765

(620.784.268.283)
3.461.687.857
(617.322.580.426)
1.761.763.837.602

Maka isian untuk rincian 601.j. 1 s.d. 6Pegadaian adalah sebagai berikut:
j.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Khusus Pegadaian [64921]
Rincian
(2)
Pendapatan sewa modal
Pendapatan marjin mulia
Pendapatan administrasi
Uang kelebihan lewat waktu
Pendapatan usaha lainnya (seperti pendapatan jasa
pengiriman uang, kartu nasabah hilang, pendapatan dari
kredit UKM yang recovery, dan lainnya)
Jumlah pendapatan usaha / operasional [ 1+2+3+4+5 ]

Nilai (Rupiah)
(3)
8.119.794.619.825
…………………………………
713.279.128.856
…………………………………
64.092.715.484
8.897.166.464.165
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601.k. Khusus Usaha Pembiayaan (Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi
[64910], Pembiayaan Konsumen [64922], Pembiayaan Kartu Kredit
[64923],

Pembiayaan

Non-Leasing

Lainnya

[64929],

dan

Pembiayaan Anjak Piutang/Factoring [64992])
1. Pendapatan sewa pembiayaan (leasing)/ijarah adalah pendapatan dari
kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease).
2. Pendapatan pembiayaan konsumen/murabahah adalah pendapatan dari
kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan konsumen.
3. Pendapatan anjak piutang (factoring)/hiwalah adalah pendapatan dari
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau
tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam
atau luar negeri.
4. Pendapatan dari kegiatan kartu kredit adalah pendapatan dari kegiatan
pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
5. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan bersama adalah pendapatan dari
kegiatan pembiayaan yang melibatkan perusahaan pembiayaan dan penyedia
fasilitas pembiayaan bersama.
6. Provisi sewa pembiayaan
7. Jumlah pendapatan usaha/operasional [1+2+3+4+5+6]
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Contoh:
Laporan laba rugi perusahaan Pembiayaan:
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Keterangan
2012
2013
2014
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan Konsumen
Sewa Pembiayaan
Lain-Lain
Total Pendapatan
BEBAN
Beban Bunga dan
Keuangan Kerugian
Pelayanan
Penurunan Nilai
Gaji dan Tunjangan
Umum dan Administrasi
Bagi Hasil Investor Dana
Lain-Lain
Total Beban
Laba Sebelum Beban
Pajak Penghasilan
Beban Pajak
Penghasilan
Laba
Tahun Berjalan
Total Penghasilan
Komprehensif Tahun
Berjalan
Laba Neto Per Saham
Dasar (Nilai Rupiah
Penuh)

(dalam Miliar Rupiah)

2015

2016

Catatan
Isian BVI R601.k.2
Isian BVI R601.k.1

3.008,35
14,44
2.280,72
5.303,51

4.180,01
28,09
2.544,82
6.752,92

5.054,87
107,99
2.901,77
8.064,63

5.749,92
241,72
2.259,51
8.251,15

5.814,34
264,45
1.984,96
8.063,75

533,22

1.193,11

1.670,51

2.261,88

2.197,89

554,14

976,26

1.278,43

1.809,17

1.778,06

1.318,49
618,94
167,18
3.191,97

1.643,58
767,02
277,03
4.857,00

1.761,57
778,14
24,20
269,57
5.782,42

1.886,97
880,44
27,08
325,05
7.190,59

1.585,36
928,08
57,35
616,46
7.163,20

2.111,54

1.895,92

2.282,21

1.060,56

900,55

(528,22)
1.583,32

(477,28)
1.418,64

(575,00)
1.707,21

(268,40)
792,16

(235,72)
664,83

1.542,14

1.376,81

1.783,33

723,44

723,11

1.583

1.419

1.707

792

665

Maka isian untuk rincian 601.k. 1 s.d. 7 Usaha Pembiayaan adalah sebagai berikut:
k.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Khusus Usaha Pembiayaan [Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (64910),
Pembiayaan Konsumen (64922), Pembiayaan Kartu Kredit (64923), Pembiayaan NonLeasing Lainnya (64929), dan Pembiayaan Anjak Piutang / Factoring (64992)]
Rincian
Nilai (Rupiah)
(2)
(3)
Pendapatan sewa pembiayaan (leasing) / ijarah
264.450.000.000
Pendapatan pembiayaan konsumen / murabahah
5.814.340.000.000
Pendapatan anjak piutang (factoring) / hiwalah
…………………………………
Pendapatan dari kegiatan kartu kredit
…………………………………
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan bersama
…………………………………
Provisi sewa pembiayaan
…………………………………
Jumlah pendapatan usaha/operasional [1+2+3+4+5+6]
6.078.790.000.000
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601.l. Khusus Modal Ventura [64991]
1. Pendapatan penyertaan saham adalah pendapatan yang diperoleh karena
penyertaan saham pada perusahan pasangan usahanya.
2. Pendapatan obligasi konversi adalah pendapatan yang diperoleh karena
penyertaan obligasi konversi pada perusahan pasangan usahanya.
3. Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha pada perusahan
pasangan usahanya.
4. Pendapatan ujrah adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
pembiayaan sewa (ujrah).
5. Jumlah pendapatan usaha/operasional (1+2+3+4)
Contoh:
laporan laba rugi perusahaan Modal Ventura:
Keterangan
A. PENDAPATAN
1. Pendapatan Operasional
a. Penyertaan Saham
b. Oblgasi Konversi
c. Pembiayaan Bagi Hasil
2. Pendapatan Non Operasional
B. BEBAN
1. Beban Operasional
a. Bunga
b. Pegawai
c. Umum dan Administrasi
d. Penyisihan
e. Amortisasi/Penyusutan
f. Lain-lain
2. Beban Non Operasional
C. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
E. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK
F. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
G. LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN
Pedoman Pencacah

Petunjuk Pengisian
Isian BVI R601.l.3

(Miliar Rupiah)
2016 2015
653
548
480
414
1
480
413
173
134
544
498
434
398
174
176
169
133
60
52
10
15
9
9
12
13
110
100
109
50
28
25
81
25
81
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Maka isian untuk rincian 601.l. 1 s.d 5 Modal Ventura adalah sebagai berikut:
l.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.

Khusus Modal Ventura [64991]
Rincian
(2)
Pendapatan penyertaan saham
Pendapatan obligasi konversi
Pendapatan bagi hasil
Pendapatan ujrah
Jumlah pendapatan usaha / operasional [1+2+3+4]

Nilai (Rupiah)
(3)
…………………………………
…………………………………
480.000.000.000
…………………………………
480.000.000.000

601.m. Khusus Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) [66126]
1. Pendapatan/marjin jual beli mata uang adalah seluruh pendapatan yang
diperoleh dari penjualan valuta asing.
2. Komisi dari pencairan traveller's cheque (TC)
3. Pendapatan pengiriman uang
4. Jumlah pendapatan usaha/operasional (1+2+3)
Contoh:
Penghitungan pendapatan operasional pedagang valuta asing PT. INTI VALAS
dengan laporan sebagai berikut:
RUGI/LABA (periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2016)

A. Pendapatan
1. Penjualan Valuta asing
2. Harga Pokok Penjualan
3. Pendapatan lain-lain
B. Biaya
1. Biaya tenaga kerja
2. Penyusutan
3. Sewa
4. Bank
5. Pemeliharaan & Perbaikan
6. Lainnya
C. Laba/Rugi tahun Berjalan
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Petunjuk Pengisian
Isian BVI R601.m.1

2016
1.058.451.556
36.697.929.695
35.639.478.139
863.949.419
606.782.289
22.859.556
56.990.280
1.621.000
4.177.700
171.518.594
194.502.137

(dalam Rupiah)
2015
966.914.731
33.295.089.345
32.328.174.614
784.313.564
551.073.952
21.563.346
52.241.000
1.621.000
4.102.700
153.711.566
182.601.167
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Maka isian untuk rincian 601.m.1 s.d. 4 Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money

Changer) adalah sebagai berikut:
m.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.

Khusus Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) [66126]
Rincian
Nilai (Rupiah)
(2)
(3)
Pendapatan / marjin jual beli mata uang
1.058.451.556
Komisi dari pencairan traveller's cheque (TC)
…………………………………
Pendapatan pengiriman uang
…………………………………
Jumlah pendapatan usaha / operasional [1+2+3]
1.058.451.556

601.n. Jasa Keuangan Lainnya
Pendapatan usaha/operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil
dari kegiatan utama perusahaan. Seperti pendapatan komisi/ fee dan sebagainya.
Adapun kegiatan Jasa Keuangan Lainnya, antara lain:
1.

Kegiatan Perusahaan Holding [64200]

2.

Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis [64300]

3.

Lembaga Penjaminan [64993]

4.

Penjamin Emisi Efek [66121]

5.

Perantara Pedagang Efek [66122]

6.

Manager Investasi [66123]

7.

Lembaga Kliring Dan Penjaminan [66191]

8.

Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian [66192]

9.

Biro Administasi Efek [66193]

10. Kustodian [66194]
11. Wali Amanat/Trustee [66195]
12. Lembaga Pemeringkat Efek [66196]
13. Jasa Penilai Risiko Dan Kerusakan [66210]
14. Jasa Agen Asuransi [66221]
15. Jasa Broker Reasuransi [66223]
16. Aktuaria [66291]
17. Jasa Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun Lainnya [66292]
18. Jasa Manajemen Dana [66300]
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Contoh:
laporan laba rugi perusahaan sekuritas:

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

(Expressed in thousand of Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 December
Year ended December 31
Petunjuk Pengisian
2016
2015

PENDAPATAN USAHA
Jasa kegiatan manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga
Komisi perantara perdagangan
efek
Keuntungan perdagangan efek neto
Jasa penjaminan emisi dan
penjualan efek
Jasa penasihat investasi
Lain-lain
Total Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan karyawan
Iklan dan promosi
Umum dan administrasi
Sewa kantor
Penyusutan dan amortisasi
Telekomunikasi
luran Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
Jasa profesional
Jamuan dan sumbangan
Kustodian
Pelatihan dan seminar
Perjalanan dinas
Beban lain-lain
Total Beban Usaha
LABA USAHA

137.406.370

102.180.896

90.081.911

65.622.003

REVENUES
Investment manager activities
services
Dividends and interest income

Isian BVI R601.n.1

60.057.154

55.354.174

Brokerage commissions

Isian BVI R601.n.2

12.482.764

22.443.232

Gain on trading of marketable
securities - net

Isian BVI R601.n.3

13.931.786

9.503.571

Underwriting and selling fees

Isian BVI R601.n.3
Isian BVI R601.n.4

8.388.100
764.359
323.112.444

5.609.555
7.440
260.720.871

(150.491.436)
(37.030.441)
(19.626.274)
(13.407.658)
(9.682.096)
(7.917.123)

(131.327.538)
(24.484.052)
(14.300.963)
(13.218.557)
(9.265.809)
(8.698.769)

(4.361.314)

(1.901.253)

(3.913.906)
(3.471.417)
(2.320.046)
(2.317.878)
(1.072.945)
(4.790.003)
(260.402.537)
62.709.907

(4.092.428)
(3.905.109)
(2.270.761)
(956.341)
(1.314.630)
(2.792.651)
(218.528.861)
42.192.010

Isian BVI R601.n.3

Investment advisory fees
Others
Total Revenues
OPERATING EXPENSES
Employee salaries and benefits
Advertising and promotions
General and administration
Office rental
Depreciation and amortization
Telecommunication
Financial Service Authority (OJK)
levy
Professional fees
Representation and donation
Custodian
Training and seminar
Business trip
Other Expenses
Total Operating Expenses
PROFIT FROM OPERATION

Maka isian untuk rincian 601.n.1 s.d. 5 Jasa Keuangan Lainnya sebagai berikut:
1. Komisi = komisi perantara perdagangan efek = 60.057.154 x 1.000
= 60.057.154.000
2. Keuntungan perdagangan efek (neto) = 12.482.764 x 1.000
= 12.482.764.000
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3. Jasa-jasa = jasa kegiatan manajer investasi + jasa penjaminan emisi dan
penjualan efek + jasa penasihat investasi
= (137.406.370 + 13.931.786 + 8.388.100) x 1.000
= 159.726.256.000
4. Lain-lain = 764.359 x 1.000 = 764.359.000
n.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.

Jasa Keuangan Lainnya
Rincian
(2)
Pendapatan komisi / fee
Keuntungan perdagangan efek (neto)
Jasa-jasa
Lain-lain
Jumlah pendapatan usaha / operasional [1+2+3+4]

Nilai (Rupiah)
(3)
60.057.154.000
12.482.764.000
159.726.256.000
764.359.000
233.030.533.000

Rincian 601.o. s.d. Rincian 601.r. hanya ditanyakan untuk
SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Rincian 601.o. Khusus Kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
1. Penjualan barang dagangan sendiri
2. Beban Pokok Pendapatan [a + b - c]
a. Persediaan awal tahun 2016 (stok awal)
Persediaan awal (stok awal) adalah posisi nilai barang pada awal tahun.
b. Pembelian neto
Pembelian barang disini merupakan pembelian barang dagangan selama tahun
2016.
Retur pembelian disebut juga pengurangan harga adalah pengembalian barang
yang telah dibeli kepada penjual karena cacat atau tidak sesuai dengan
spesifikasi dari pembeli.
Potongan harga merupakan potongan yang diterima pembeli.
c. Persediaan akhir tahun 2016 (stok akhir)
Persediaan akhir (stok akhir) adalah posisi nilai barang pada akhir tahun.
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Contoh:
1. UD. Ali Sejahtera, yang usahanya bergerak dibidang pedagang furniture di salah
satu pusat perbelanjaan, pada awal 2016 mempunyai persediaan furniture senilai
Rp10.000.000,- sepanjang bulan Maret sd Oktober 2016 UD. Ali Sejahtera membeli
kain sebagai persediaan dari pengrajin furniture sebesar Rp 480.000.000,Ketika dilakukan penghitungan fisik furniturenya, saldo akhir persediaan
furniture diketahui hanya tersisa sketsel seharga Rp 3.000.000 saja. Berapa
Beban Pokok Pendapatannya?
Beban Pokok Pendapatan
= Persediaan Awal + Pembelian bersih – Persediaan Akhir
= Rp 10.000.000 + Rp 480.000.000 - Rp 3.000.000
= Rp 487.000.000
2. CV. Abadi merupakan distributor cabai merah. Pada tahun 2016, perusahaan
tersebut berhasil menjual cabai merah sebanyak 500 ton dengan harga per Kg
cabai merah Rp.40.000,-. Pada awal tahun, perusahaan masih memiliki stok
cabai merah sebanyak 10 ton. Pembelian pada tahun tersebut mencapai 550
ton dengan harga per KG Rp30.000,-.. Harga beli tahun 2016 sama dengan
harga beli tahun sebelumnya. Banyaknya cabai yang rusak (busuk) selama
tahun 2016 adalah 5 ton. Selain menjual cabai merah milik sendiri, perusahaan
juga menjual cabai merah milik perusahaan lain dengan mendapatkan komisi
sebesar Rp.50.000.000,- pada tahun 2016. Dengan asumsi tidak ada barang
yang digunakan sendiri, maka pengisian untuk rincian 601.o adalah:
Penjualan

= 500 ton x 1.000 Kg x Rp40.000,= Rp.20.000.000.000,-

Persedian awal tahun 2016

= 10 ton x 1.000 Kg x Rp30.000,= Rp. 300.000.000,-

Pembelian neto

= 550 ton x 1.000 Kg x Rp30.000,= Rp. 16.500.000.000,-

Persediaan akhir tahun 2016 = (10 + 550 – 500) ton x 1.000 Kg x Rp30.000,= Rp. 1.800.000.000,-
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Beban pokok pembelian = Persedian awal + pembelian neto – persedian akhir
= Rp. 300.000.000,- + Rp. 16.500.000.000,- - Rp. 1.800.000.000,= Rp. 15.000.000.000,Nilai barang yang rusak

= 5 ton x 1.000 Kg x Rp30.000,= Rp. 150.000.000,-

Komisi penjualan barang konsinyasi neto = Rp.50.000.000,3. Komisi penjualan barang konsinyasi neto
Komisi adalah imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena
jasa yang diberikan dalam jual beli barang dagangan.
4. Nilai barang dagangan yang digunakan sendiri atau diberikan kepada
pihak lain
Contoh: barang yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi dalam bentuk natura.
5. Nilai barang yang rusak/hilang/susut
6. Pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor
7. JUMLAH [ 1 –2 + 3 + 4 –5 + 6 ]
Rincian 601.p. KHUSUS KATEGORI “L” REAL ESTAT
1. Penjualan bersih [a - b]
a. Penjualan produk real estat
b. Nilai pembelian/perolehan properti yang terjual
2. Pendapatan sewa produk real estat
3. Komisi dari menjual produk real estat
4. Lainnya
5. JUMLAH [1+2+3+4]
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Rincian 601.q. TIDAK TERMASUK KATEGORI “G” PERDAGANGAN BESAR
DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN
SEPEDA MOTOR; DAN KATEGORI “L” REAL ESTAT
Kolom (2)

: Uraian

Kolom (3)

: Nilai (Rupiah)

Rincian 601.r. Khusus usaha/perusahaan angkutan bus (KBLI 492) dan
angkutan bukan bus (KBLI 494)
Rincian 601.r.1. Apakah usaha/perusahaan menggunakan sistem setoran?
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya perusahaan Angkutan Bus dan
Angkutan Darat Bukan Bus yang mengelola perusahaannya dengan sistem setoran.
Sistem setoran adalah sistem yang diterapkan oleh perusahaan angkutan darat bagi
sopir/pengemudinya dimana sopir/pengemudi harus membayar sejumlah uang yang
sudah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan (setoran) pada periode tertentu.
Di luar sistem setoran, biasanya perusahaan menerapkan sistem gaji atau sistem
komisi terhadap pengemudinya.
Rincian 601.r.2. Jika "Ya", jumlah Sopir setoran: ............ orang
Rincian 601.r.3. Rata-rata pengeluaran, pendapatan, bulan kerja dan hari
kerja Sopir setoran selama tahun 2016
Kolom (1)

: Nama Sopir Setoran

Kolom (2) sd (3)

: Rata-rata pengeluaran per hari (Rupiah)
Pengeluaran adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Sopir.

Kolom (4) sd (6)

: Rata-rata pengeluaran per bulan (Rupiah)
Khusus untuk perbaikan/perawatan adalah biaya perbaikan/
perawatan kecil yang dikeluarkan oleh Sopir.

Kolom (7)
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: Rata-rata Pendapatan per hari (Rupiah)
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Kolom (8)

: Jumlah bulan kerja selama tahun 2016

Kolom (9)

: Rata-rata hari kerja dalam sebulan

Rincian 601.s khusus untuk SE2016-UMK SELAIN kategori “G” PERDAGANGAN BESAR
DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
Rincian 601.t khusus untuk SE2016-UMK usaha/perusahaan kategori “G”
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA
MOTOR

Rincian 601.s.
Rincian

ini

Produksi/pendapatan barang/jasa yang dihasilkan
bertujuan

untuk

memperoleh

keterangan

mengenai

nilai

produksi/pendapatan barang/jasa yang dihasilkan (termasuk jasa makloon), dan
pendapatan jasa lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut.
Penjelasan lihat Rincian 601.a.
Contoh:
1. Pabrik kecap LEZAT selama sebulan yang lalu memiliki jumlah pekerja 5 orang dan
masing-masing mampu menghasilkan kecap 100 botol (@ 375 ml) per hari. Jumlah
hari kerja pada bulan tersebut adalah 24 hari. Isian banyaknya produksi kolom (4)
sebulan lalu adalah: 5 orang x 100 botol x (24 hari) = 12.000 botol kecap.
2. Pak Mudji dibantu istri membuat kripik sukun di rumahnya 1 minggu sebanyak
20 Kg. Sebulan yang lalu dia hanya membuat kripik sukun selama 2 minggu. Jadi
isian untuk banyaknya produksi kolom (4): 20 Kg x 2 = 40 Kg
3. Perusahaan penggilingan padi “SUBUR JAYA” yang menggiling gabah milik pihak
lain. Perusahaan tersebut termasuk industri penggilingan padi makloon yang
hanya menerima balas jasa berupa uang atau barang.
4. Suatu usaha industri pembuatan pintu dan kusen selama bulan Juli 2017
menghasilkan produksi dengan rincian sebagai berikut:
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Jenis Produksi
Setengah jadi

Juli 2017
1 set kusen (50% jadi)
2 daun pintu (90% jadi)

100% Jadi

2 daun pintu

Harga satu set kusen Rp 700.000,- sedangkan 1 buah daun pintu seharga Rp
300.000,-. Lamanya pembuatan 1 set kusen atau daun pintu sekitar 1 s.d 2 bulan
maka kusen/daun pintu yang setengah jadi pada satu bulan tertentu akan menjadi
barang jadi pada bulan berikutnya. Nilai bahan yang digunakan untuk pembuatan
kusen setengah jadi pada bulan Juli 2017 adalah Rp 250.000,- Sedangkan kayu dan
bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah daun pintu adalah
sekitar Rp 100.000,.
Contoh pengisian nilai produksi dalam bulan Juli 2017 adalah:
Output

Juli 2017

- Pintu jadi

Rp 1.490.000,2 x Rp 300.000 = Rp 600.000,-

- Pintu 1/2 jadi

2 x (90% x Rp 300.000) = Rp 540.000,-

- Kusen 1/2 jadi

1 x (50% x Rp 700.000) = Rp 350.000,-

Dengan demikian pengisian rincian 601.s.12. Jumlah nilai produksi selama
sebulan yang lalu adalah: Rp. 1.490.000,Rincian 601.t. Penjualan dan pembelian dari kegiatan utama kategori “G”
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor
1.

Nilai Penjualan

2.

Nilai Pembelian barang yang terjual

3.

Komisi penjualan barang konsinyasi neto
Penjelasan lihat Rincian 601.o.3.

4. Pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor
5. Laba kotor [ 1 - 2 + 3 + 4 ]
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Rincian 602. Pendapatan lainnya
a. Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan
Diisi selain usaha kategori “L” Real Estate.
b. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (tanpa operator)
Diisi selain usaha persewaan.
c. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (dengan operator)
d. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama
Diisi selain usaha perdagangan.
Contoh:
Untuk kebutuhan bahan bakar, suatu pabrik pada awal bulan April tahun 2016
membeli bensin dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 45.000 liter dengan harga
Rp6.000,00 per liter. Kebutuhan perusahaan dalam sebulan adalah 30.000 liter.
Karena dirasakan berlebih, pada akhir bulan April 2016, sebagian bensin tersebut
sebanyak 7.000 liter kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari
harga belinya yaitu sebesar Rp6.200,00 per liter. Dari kegiatan tersebut pengusaha
mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bensin, yaitu:
7.000 x Rp200 = Rp1.400.000,- diisikan di Blok VI Rincian 602.d Kolom (3)
e. Pendapatan atas ongkos kirim barang yang dijual
Contoh: Industri Furniture menjual satu set kursi di showroom dengan harga
Rp2.000.000. Tetapi jika diantar sampai ke pelanggan, harganya menjadi
2.200.000. Jadi yang diisikan di rincian ini adalah 200.000.
f. Pendapatan dari penjualan listrik (Diisi selain usaha pengadaan listrik)
g. Lainnya
h. Jumlah pendapatan lainnya [a+b+.....+g]
Rincian 603. Pendapatan non-operasional
Rincian 603 ditanyakan hanya jika jaringan usaha/perusahaan “Tunggal atau Kantor
Pusat” (Blok II R.208 berkode 1 atau 2).
Pendapatan Non-operasional: pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha.
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a.

Dividen/laba yang diterima
Penjelasan lihat Rincian 503.
Untuk kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN, diisi selain asuransi, dana pensiun dan
modal ventura.

b.

Bunga yang diterima
Bunga yang diterima merupakan pendapatan perusahaan atas simpanan di
pihak lain termasuk bunga obligasi.
Khusus untuk kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN, rincian diisi selain jasa
perantara keuangan. Sedangkan untuk jasa perantara keuangan (Bank, KSP, BMT,

Credit Union), isian dari rincian ini adalah nol (0).
c.

Klaim asuransi kerugian yang diterima
Klaim asuransi kerugian yang diterima adalah ganti rugi yang diterima oleh
usaha/perusahaan dari perusahaan asuransi.

d.

Pendapatan dari sewa lahan
Pendapatan sewa lahan adalah balas jasa yang diterima akibat menyewakan
lahan.

e.

Pendapatan lainnya (sumbangan, hibah, hadiah, dll)

Rincian 603.f dan 603.g hanya ditanyakan untuk Kuesioner SE2016-UMK
f.

Pendapatan dari bunga, dividen dan sejenisnya

g.

Pendapatan dari transfer

h.

Jumlah pendapatan non-operasional
Blok VII dan Blok VIII diisi khusus untuk jaringan usaha/perusahaan
Tunggal atau Kantor Pusat (Blok II R208 berkode 1 atau 2)

Contoh pengisian Rincian 503. a (dividen/laba yang dibagikan), Rincian 503. b (bunga
yang dibayarkan), Rincian 603.a (dividen/laba yang diterima), Rincian 603.b (bunga
yang diterima) pada tahun 2016
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Laporan kas perusahaan PT X Tahun 2016 (Rupiah)

31-Des-16

R.503.b.
Bunga yang
dibayarkan

ARUS KAS DARI AKTIVTAS
OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran kepada karyawan
Pembayaran beban usaha
Pembayaran bunga
Penerimaan operasi lain-lain
Arus kas neto dari aktivitas operasi

R.603.b.
Bunga yang
diterima

R.603.a.
Dividen/ laba
yang diterima

R.503.a.
Dividen/ laba
yang
dibagikan
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ARUS KAS DARI AKTIVTAS
INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap:
- Aset tetap
- Beban tangguhan
Hasil penjualan aset tetap
Investasi pada perusahaan asosiasi
Aset tidak berwujud
Penerimaan deviden

31-Des-15

5.160.269.176.733
(3.486.460.569.159)
(836.721.290.772)
(689.390.118.248)
(36.142.085.429)
64.411.749.223

4.858.544.021.925
(3.213.395.602.045)
(768.088.674.290)
(607.343.492.578)
(21.869.685.415)
38.462.687.784

175.966.862.348

286.309.255.381

11.970.064.411

7.258.813.883

(146.204.582.173)
(106.689.146.191)
1.120.745.180

(102.413.131.061)
(85.889.115.753)
14.944.001.857
(165.324.992.700)
(164.000.000)

(3.179.575.954)
14.906.196.563

Arus kas neto dari aktivitas operasi

(228.076.298.164)

(331.588.423.774)

ARUS KAS DARI AKTIVTAS
PENDANAAN
Penambahan utang bank jangka menengah
Penambahan (pembayaran) utang bank
jangka pendek
Pembayaran deviden
Kepentingan non pengendali

(11.170.980.893)

200.000.000.000
84.139.567.948

(46.925.135.841)
(1.734.020.601)

(53.855.793.068)
(1.468.516.370)

Arus kas neto dari aktivitas operasi

(59.830.137.335)

228.815.258.510
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503. Pengeluaran non-operasional
No.

Rincian

(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

a. Dividen/laba yang dibagikan

46.925.135.841

b. Bunga yang dibayarkan

36.142.085.429

c. Premi asuransi kerugian yang dibayarkan

…………………………………

d. Pembayaran sewa lahan

…………………………………

e. Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR, denda, dan transfer lainnya)

…………………………………

f. Jumlah ( a + b + c + d + e )

…………………………………

603. Pendapatan non-operasional
No

Rincian

(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

a. Dividen/laba yang diterima

14,906,196,563

b. Bunga yang diterima

11,970,064,411

c. Klaim asuransi kerugian yang diterima

…………………………………

d. Pendapatan dari sewa lahan

…………………………………

e. Pendapatan lainnya (sumbangan, hibah, hadiah, dll)

…………………………………

h. Jumlah ( a + b + c + d + e )

…………………………………

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN
Blok ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis
yang menunjukkan posisi harta, kewajiban dan modal perusahaan pada periode
akuntansi (akhir tahun).
Kolom (2) : Posisi akhir tahun 2015
Kolom (3) : Posisi akhir tahun 2016
Rincian 701. Harta/Aset
Harta/aset adalah seluruh kepemilikan/harta perusahaan baik berwujud maupun
tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya
di masa mendatang. Secara umum, dapat dikatakan harta adalah kekayaan (sumber
daya) yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mempunyai nilai uang.
a. Kas dan setara kas (termasuk simpanan)
Kas adalah uang yang ada yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk mata
uang rupiah maupun mata uang asing yang disimpan dalam kas perusahaan.
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Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan
cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan
nilai yang signifikan (termasuk simpanan), misalnya: giro, tabungan dan deposito.
Rincian 701.a.1 s.d 701.a.3 hanya ditanyakan pada
SE2016-UMB.KEUANGAN
1.

Kas
Penjelasan lihat Rincian 701.a.

2.

Simpanan pada Bank Indonesia bisa dalam bentuk Giro Wajib Minimum
(GWM) dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Selain itu, simpanan
pada Bank Indonesia juga dalam bentuk penempatan, yaitu penanaman dana
dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan
Bank Indonesia Syariah (FASBIS) atau yang lainnya.

3.

Simpanan
a. Giro adalah simpanan dalam bank yang bersifat likuid dan transferable.
b. Tabungan dan deposito
Tabungan adalah bentuk simpanan dengan kemampuan transfer terbatas.
Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas
waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas
nama pemilik deposito tersebut.

b. Piutang/pinjaman yang diberikan
Piutang/pinjaman yang diberikan adalah hak atau semua tagihan perusahaan
terhadap perorangan, badan usaha, atau pihak tertagih lainnya yang akan
dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo.
Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam dan
mewajibkan debitur untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Termasuk
juga pembiayaan yang diberikan.
c. Surat Berharga (saham, obligasi, reksadana, dll)
Rincian 701.c. hanya ditanyakan pada SE2016-UMK
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Surat berharga adalah surat bukti pemberian pinjaman, penyertaan modal yang
dapat diperdagangkan.

Untuk kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, dan SE2016UMB.NON KEUANGAN, Jika Perusahaan tidak bisa merinci Surat berharga (R. 701.c.1
s.d. R.701.c.3), maka tuliskan nilai gabungannya pada Rincian 701.c.4 (Surat berharga
lainnya) dan Rincian 701.c (Total surat berharga).
1. Rincian 701.c.1, 701.c.2, dan 701.c.4 hanya ditanyakan pada SE2016UMB.PRODUKSI,

SE2016-UMB.KEUANGAN,

dan

SE2016-UMB.NON

KEUANGANSaham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan
suatu perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan bagian laba perusahaan
(dividen) setelah seluruh hutang hutangnya dilunasi (residual claim).
2. Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh
perusahaan/pemerintah. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah disebut
surat utang negara (SUN)/Treasury Bonds. Pemegang obligasi akan
mendapatkan bunga/coupon secara berkala biasanya setiap 6 bulan (semi

annually rate) sebelum jatuh tempo (maturity). Ada juga obligasi yang tidak
memberikan bunga kepada pemegangnya (zero coupon bonds) namun obligasi
jenis ini dijual dengan nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya (discount

bonds). Ketika jatuh tempo, pemegang obligasi akan mendapatkan
pengembalian dana sesuai dengan nilai nominalnya ( principle value).
Termasuk disini adalah obligasi syariah (sukuk).
3. Reksadana adalah surat berharga bukti keikutsertaan perusahaan sebagai
pemodal pada perusahaan lain yang diinvestasikan melalui manajer investasi.
Rincian 701.c.3 hanya ditanyakan pada SE2016-UMB.KEUANGAN
4. Surat berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan seperti:
 Derivatif adalah turunan dari surat berharga seperti right, opsi dan waran.
 Sertifikat Deposito (certificate of Deposits/CDs) yaitu surat hutang yang
dikeluarkan oleh bank umum
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 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia
 Unit Penyertaan Reksadana yaitu bentuk investasi kolektif yang dikelola
oleh manager investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai portofolio
investasi seperti saham, obligasi atau surat-surat berharga lainnya.
 Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yaitu surat berharga jangka pendek
yang dikeluarkan oleh pemerintah
 Surat Berharga Komersial (Commercial Papers/CPs) yaitu surat hutang
tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan bukan bank
 Banker’s Acceptance (BA) yaitu surat tagih jangka pendek yang
dikeluarkan oleh bank, yang ditarik oleh eksportir (benefeciary) dan pihak
tertariknya adalah importir (applicant)
 Medium Term Notes (MTNs) yaitu surat berharga jangka menengah yang
dapat diperjualbelikan di pasar uang


Efek Beragun Aset (EBA) yaitu surat berharga yang dapat diperdagangkan di
pasar modal yang berasal dari transformasi aset keuangan lain yang kurang
likuid. EBA dapat dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun asset
(KIK-EBA) atau perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder (SMF)



Waran yaitu surat berharga yang memberi hak kepada pemegangnya untuk
membeli saham perusahaan pada waktu dan harga yang telah ditentukan.

 Right yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham biasa ( common stock)
untuk membeli tambahan penerbitan saham baru.
d.

Persediaan
Persediaan adalah harta/aset perusahaan yang tersedia untuk dijual pada
kegiatan usaha dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, termasuk bahan
baku atau penolong untuk digunakan dalam proses produksi.
Rincian 701.d tidak ditanyakan pada SE2016-UMB.KEUANGAN
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e. Harta/aset tetap: [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]
Harta/aset tetap adalah barang tahan lama (berwujud/tidak berwujud) yang
dibeli/diperoleh untuk memproduksi barang dan jasa serta digunakan satu tahun
dalam proses produksi.

Jika Perusahaan tidak bisa merinci jenis harta/aset tetapnya (R.701.e.1 sampai
dengan R.701.e.4), maka tuliskan nilai gabungannya pada R.701.e.5 (Harta/aset
tetap lainnya) dan pada R.701.e (Total harta/aset tetap).
1.

Tanah
Tanah adalah harta tetap yang umurnya tak terbatas seperti tanah untuk
bangunan perusahaan, tanah pertanian dan lainnya. Tanah dinilai
berdasarkan nilai perolehan. Untuk harta ini tidak dikenakan penyusutan ( non

depreciable).
2.

Gedung/bangunan
Gedung adalah harta tetap berupa bangunan fisik yang umurnya terbatas
dan dapat diganti dengan harta sejenis jika habis penggunaannya.

3.

Mesin dan peralatan
Mesin dan peralatan adalah harta/aset tetap mencakup mesin; alat
transportasi; teknologi informasi dan komunikasi, dan seluruh inventaris
kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap pakai.

Rincian 701.e.4 s.d. 701.e.5 tidak ditanyakan pada kuesioner SE2016-UMK
4.

R&D, computer software, eksplorasi mineral, original product
Nilai Produk Kekayaan Intelektual yaitu hasil penelitian, pengembangan,
penyelidikan, atau inovasi yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan
pengembangnya dapat menjual atau menggunakan untuk keuntungan sendiri di
dalam produksi, karena penggunaan pengetahuan dilindungi hukum.

Research and Development (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan untuk
riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan
meningkatkan segala aspek operasi perusahaan (termasuk keuntungan).
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Biaya ini dapat dilihat dari Neraca Akhir Tahun (NAT).

Computer software adalah kumpulan konsep, aktivitas, prosedur yang
digunakan dalam program komputer untuk melaksanakan suatu fungsi atau
pekerjaan tertentu.
Eksplorasi mineral adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan
deposit mineral baru atau minyak yang akan dieksploitasi secara komersial.

Original product merupakan karya artistic original, karya literature original,
dan karya hiburan original, seperti master film, master rekaman lagu,

manuscript, program televisi yang digunakan untuk diperbanyak atau
ditayangkan berkali-kali
5.

Harta/aset tetap lainnya
Nilai harta/aset tetap lainnya selain kategori harta/aset tetap yang telah
disebutkan sebelumnya.

Misal: tanaman/hewan belum menghasilkan

(Cultivated Biological Resources), sewa guna usaha (finance lease), jalan,
jembatan, aset dalam penyelesaian dsb
f.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi
Rincian 701.f. tidak ditanyakan pada kuesioner SE2016-UMK
Penjelasan lihat Rincian 501.s.
Penulisan nilai penyusutan dan amortisasi harus positif karena di total harta/aset
(Rincian701) sudah bertanda negatif (penyusutan dan amortisasi sebagai
pengurang harta/aset)

g.

Harta/aset lainnya

Rincian 702. Kewajiban
Untuk kuesioner SE2016-UMK, Rincian 702 merupakan gabungan dari
semua jenis hutang.

Kewajiban/liabilitas adalah jumlah hutang kepada pihak lain yang harus dilunasi
oleh suatu perusahaan jika telah jatuh tempo.
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Untuk kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, dan SE2016UMB.NON KEUANGAN, Jika Perusahaan tidak bisa merinci jenis Kewajiban/Liabilitas (R.
702.a sampai R.702.f), maka tuliskan nilai gabungannya pada Rincian 702.g
(Kewajiban lainnya) dan Rincian 702 (Total kewajiban).
Rincian 702.a. s.d. 702.b. hanya ditanyakan pada kuesioner SE2016UMB.PRODUKSI dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN
a.

Hutang usaha/kredit dagang
Hutang usaha/kredit dagang adalah hutang perusahaan kepada pihak lain
karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit

b.

Hutang bank dan sewa guna usaha
Hutang bank adalah pinjaman perusahaan yang diperoleh dari pihak bank
berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kredit.
Hutang sewa guna usaha adalah hutang perusahaan yang diperoleh dari pihak
lain atas kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama
jangka waktu tertentu.

c.

Hutang obligasi dan surat berharga lainnya
Hutang Obligasi dan surat berharga lainnya adalah nilai hutang dalam bentuk
obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang telah dikeluarkan perusahaan.
Pada kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN, Rincian 702.C. dirinci menjadi
702.c.1 obligasi dan 702.c.2. lainnya.

Rincian 702.d. s.d. 702.f. hanya ditanyakan pada kuesioner SE2016-UMB.
KEUANGAN
d.

Simpanan pihak ke tiga
Simpanan pihak ke tiga adalah simpanan milik pihak lain yang tersimpan dalam
bank.
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1) Giro
Giro adalah simpanan dalam bank yang bersifat likuid dan transferable.
2) Tabungan
Tabungan adalah bentuk simpanan dengan kemampuan transfer terbatas.
3) Deposito
Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu
tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik
deposito tersebut.
e.

Simpanan dari bank lain
Simpanan dari bank lain adalah simpanan milik bank lain yang disimpan dalam
bank usaha/perusahaan.

f.

Pinjaman yang diterima
Pinjaman

yang

diterima

adalah

pinjaman/dana

yang

diterima

dari

perusahaan/pihak lain dengan kewajiban melakukan pembayaran dalam jangka
waktu tertentu sesuai kesepakatan yang ditetapkan.
g.

Kewajiban lainnya
Kewajiban lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi dalam Rincian 702.a. sampai
dengan Rincian 702.f.

Rincian 703. Modal [ a + b ]
Rincian 703 tidak ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMK
Modal/ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara
harta/aset dan kewajiban.

Jika Perusahaan tidak bisa merinci jenis Modal saham (R. 703.a), maka cukup tuliskan
nilai gabungannya pada R.703.b (Modal lainnya) dan R.703 (Total modal).
a.

Modal saham adalah modal perusahaan dalam bentuk saham.

b.

Modal lainnya adalah modal perusahaan dalam bentuk selain saham seperti:
laba ditahan (retained earning), selisih kurs, dsb.
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Laba ditahan (retained earning) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan oleh
perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden
Rincian 704. JUMLAH KEWAJIBAN + MODAL [702 + 703]
Rincian 705.a. dan 705.b tidak ditanyakan untuk kuesioner SE2016-UMK

Rincian 705.a. Apakah usaha/perusahaan telah melakukan revaluasi aset?
Revaluasi asset adalah kegiatan penilaian kembali/penilaian ulang terhadap nilai aset
tetap yang dimiliki oleh perusahaan.
Bila kode 2 “Tidak” dilingkari langsung ke Blok VIII.
Rincian 705.b. Jika "Ya", tahun berapa revaluasi aset terakhir dilakukan?
Tuliskan tahun berapa revaluasi aset terakhir dilakukan dan pindahkan pada kotak yang
tersedia.
Contoh pengisian Rincian 701 (Harta/aset), Rincian 702 (Kewajiban), Rincian 703 (Modal)
Neraca Akhir Tahun PT X tahun 2016 (Rupiah)
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R.701.a. Kas dan setara
kas
R.701.b. Piutang/pinjaman
yang diberikan
R.701.d. Persediaan
R.701.g. Harta/aset
lainnya
R.701.c.1
Saham
R.701.e. Harta/aset tetap
R.701.g. Harta/aset
lainnya

Aset
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
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31-Des-16

31-Des-15

2b, 3
2e, 4
2b, 5
2b, 6
2b, 8
2b, 9

1.086.784.047.431
346.099.046.102
13.280.968.386
977.990.091.449
92.461.770.417
981.131.250.101

297.818.559.115
505.807.841.844
19.677.138.937
1.097.344.629.579
67.141.273.494
386.772.355.020

3.497.747.173.886

2.374.561.797.989

3.755.345.561
416.179.972.299
34.487.692.838
1.575.930.519

3.755.345.561
310.869.919.425
33.876.733.271
1.315.067.652
503.458.516
107.457.906.766

Jumlah aset lancar
Aset Tidak Lancar
Investasi pada perusahaan asosiasi
Aset tetap berwujud
Aset tetap tidak berwujud
Beban ditangguhkan
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya
Jumlah aset tidak lancar

R.701.Harta/aset

Catatan

Jumlah Aset

2l, 10
2m, 11
2b, 14
2b,19
2b, 20

118.299.823.858

-

574.298.765.075

457.778.431.191

4.072.045.938.961

2.832.340.229.180
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R.702.a. Hutang
usaha/kredit dagang

R.702.b. Hutang bank
dan sewa guna usaha
R.702.g.
Kewajiban lainnya

R.702.a. Hutang
usaha/kredit dagang
R.702.g. Kewajiban
lainnya
R.702. Kewajiban
R.703.a. Modal
saham

R.703.b.
Modal lainnya

R.703.Modal

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas jangka pendek
Utang usaha
Utang bank jangka pendek'
Biaya yang masih harus dibayar
Pendapatan diterima dimuka
Utang lancar lainnya

31-Des-16

2b,2e 21
2e,22
2b, 24
2b, 25
2b,26

1.078.331.292.109
679.035.162.045
25.208.907.856
468.583.798.342
34.945.381.387

708.030.462
763.033.617.263
49.042.471.157
230.102.309.699
721.111.246.957

2.286.104.541.739

1.763.997.675.538

570.485.077
234.857.136.882
277.296.766.447

277.296.766.447
2.786.416.109
208.698.374.976

512.724.388.406

488.781.557.532

30
30
31

70.000.000
1.297.542.000.000
141.708.148.086

70.000.000
597.541.650.883
90.341.131.945

32
33

(35.968.034.646)
(130.135.104.624)

(14.611.428.508)
(93.780.358.210)

1.273.217.008.816

579.560.996.110

4.072.045.938.961

2.832.340.229.180

Jumlah Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Utang usaha jangka panjang
Liabilitas imbalan pasca kerja
Liabilitas lainnya

2b, 27
2b 28
2b, 29

Jumlah Liabilitas jangka panjang
Ekuitas
Modal saham
Modal dasar 1.000.000 saham
nilai nominal Rp 1.000.000 per saham
Modal ditempatkan dan disetor
Penyertaan modal negara
Cadangan umum
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Komponen ekuitas lain
Jumlah ekuitas
Jumlah Liabilitas dan ekuitas
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Catatan

31-Des-15
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11. Aset Tetap Berwujud
Terdiri dari:
Saldo Awal
R.701.e.1 Tanah
R.701.e.2 Gedung/
bangunan
R.701.e.3 Mesin dan
peralatan
R.701.e.5
Harta/aset tetap
lainnya

R.701.f. Akumulasi
penyusutan dan
amortisasi

Nilai Tercatat
Tanah
Gedung dan bangunan
Mesin produksi
Perkakas dan alat bantu
Perlengkapan dan utilities
Alat-alat angkut
Alat kantor
Aset tetap lainnya

31 Desember 2016
Penambahan
Pengurangan

Saldo Akhir

15,029,651,333
1
91,461,834,145
5,009,109,748
374,930,197,945 149,664,755,648
49,947,006,665
1,752,541,850
47,394,212,235
1,506,095,598
22,697,950,730
3,917,604,629
39,201,758,864
3,555,184,960
17,955,156,783
1,809,733,907
658,617,768,700 167,215,026,341

12,438,800

Akumulasi Penyusutan
Gedung dan bangunan
Mesin produksi
Perkakas dan alat bantu
Perlengkapan dan utilities
Alat-alat angkut
Alat kantor
Aset tetap lainnya

48,679,683,411
157,899,425,288
45,128,957,624
39,327,535,091
15,187,180,914
31,252,528,676
10,272,538,271

6,390,401,404
43,867,920,595
2,321,324,296
2,086,253,214
2,662,931,874
3,080,293,208
1,495,848,875

55,070,084,815
201,767,345,883
47,450,281,920
12,439,800 41,401,348,505
17,850,112,788
10,595,000 34,322,226,884
5,164,545 11,763,222,601

347,747,849,275
310,869,919,425

61,904,973,466

Nilai Buku

28,199,345 409,624,623,396
416,179,973,299

10,595,000
5,164,545
28,198,345

15,029,651,333
96,470,943,893
524,594,953,593
51,699,548,515
48,887,869,033
26,615,555,359
42,746,348,824
19,759,726,145
825,804,596,695

14. Aset Tetap Tidak Berwujud
Terdiri dari:
R.701.e.4 Research
and development
R.701.e.5 Harta/aset tetap lainnya
R.701.e.4 Computer software
R.701.e.5 Harta/aset tetap lainnya
R.701.f. Akumulasi penyusutan dan
amortisasi
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2016
Research and development
Hak pakai tanah
Pelatihan/training
Management system
Software

2015

38,634,131,589
1,550,832,464
2,348,988,568
2,345,200,000
30,728,952,699
75,608,105,320

26,821,768,109
1,550,832,465
2,348,988,568
1,145,200,000
28,955,170,850
60,821,959,992

Aset tidak berwujud
dalam pelaksanaan
Amortisasi

1,661,766,345
(42,782,178,827)

(26,945,226,721)

Jumlah

34,487,692,838

33,876,733,271
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BLOK VIII. STATUS PERMODALAN
Blok ini ditanyakan hanya jika jaringan usaha/perusahaan “Tunggal” atau “Kantor
Pusat” (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
Rincian 801. Status Permodalan per 31 Desember 2016
Rincian 801.a s.d. 801.c. tidak ditanyakan pada kuesioner SE2016-UMK

Rincian 801.a. Persentase permodalan:
1.

Pemerintah pusat adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.

Pemerintah daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3.

Swasta nasional/perorangan adalah modal perusahaan yang berasal dari
badan usaha swasta nasional dan atau warga negara Indonesia

4.

Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah, perusahaan atau
warga negara asing.
Jika persentase permodalan asing mencapai 10% atau lebih, maka lanjut ke
rincian 801.b

Rincian 801.b. Informasi pemegang saham asing tahun 2016 (urutkan dari
pemegang saham terbesar*):
Pemegang Saham Asing
No
(1)

Nama
(2)

Negara

Bidang Usaha

Kepemilikan Saham
Tahun 2016 (%)

(3)

(4)

(5)

1 BANK OF TOKYO MITS UBIS HI-UFJ Ltd

JEPANG

PERBANKAN

65

2 MITS HUBIS HI UFJ NICOS CO., Ltd

JEPANG

JAS A KEUANGAN

20

3
4
5
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Pemegang Saham adalah perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang
berdomisili di dalam atau luar negeri yang mempunyai kepemilikan saham pada
perusahaan.
Pemegang Saham Asing adalah pemegang saham yang berdomisili di luar
negeri (bukan penduduk) yang mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan.
Rincian 801.c Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal pada
perusahaan di luar negeri ?
Jika penyertaan modal lebih dari 1 (satu) perusahaan di luar negeri, maka pilih
persentase penyertaan modal tertinggi.
Rincian 801.d. Berapa nilai penambahan/perbaikan besar barang modal
(gedung, mesin, kendaraan, dll)?
Barang modal adalah harta tetap yang diproduksi (seperti gedung, mesin, kendaraan,
dsb) dan digunakan secara berulang dalam proses produksi selama beberapa periode
(lebih dari satu tahun).
Penambahan barang modal mencakup: pembelian, produksi, barter, transfer, sewa
beli (financial lease).
Perbaikan besar yang dimaksud adalah perbaikan besar barang modal yang bisa
meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai.
Rincian 802 dan 803 hanya ditanyakan pada kuesioner SE2016-UMK

Rincian 802. Komposisi Permodalan:
Menunjukkan komposisi sumber dana modal usaha/perusahaan (baik modal lancar
maupun modal tetap). Tuliskan persentase sumber modal yang sesuai yaitu milik
sendiri, pinjaman dari bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (koperasi,
modal ventura), dan pinjaman dari perorangan, keluarga, lainnya.
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a. Modal milik sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan
sendiri,termasuk yang berasal dari hibah atau transfer. Misalnya setoran dari
pemilik perusahaan.
b. Pinjaman dari bank adalah modal yang digunakan untuk usaha sebagian atau
seluruhnya berasal dari pinjaman bank.
c. Pinjaman/penyertaan modal dari lembaga keuangan bukan bank adalah
lembaga keuangan selain bank, seperti : koperasi, modal ventura,
pegadaian, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), lembaga kredit
(perorangan maupun usaha/perusahaan), dan sebagainya.
Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal
ke dalam perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu
tertentu, tidak termasuk penyertaan modal oleh Bank Syariah.
d. Pinjaman dari perorangan, keluarga, lainnya yaitu pinjaman yang berasal
dari perorangan/keluarga yang bukan merupakan lembaga kredit.
Sumber modal awal pendirian adalah semua sumber pembiayaan yang digunakan
oleh usaha/perusahaan sebagai modal usaha awal pendirian.
Sumber modal pada saat pencacahan adalah semua sumber pembiayaan
usaha/perusahaan kondisi pada saat pencacahan.
Rincian 803. Jika Rincian 802.b kolom (2) atau kolom (3), sumber modal
dari pinjaman bank terisi, maka isilah pertanyaan berikut:
Rincian ini ditanyakan jika rincian 802.b kolom (2) atau kolom (3) terisi.
Rincian 803.a Berapa besarnya pinjaman bank?
Jika persentase pinjaman dari bank terisi pada awal pendirian dan saat pencacahan (kedua
kolom tersebut terisi), maka yang ditanyakan adalah kondisi pada saat pencacahan.
Rincian 803.b. Persentase nilai pinjaman terhadap nilai agunan:
Rincian 803.c. Jenis pinjaman bank yang diperoleh.
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BLOK IX: RINGKASAN (DIISI PENCACAH DAN DIPERIKSA OLEH
PENGAWAS)
Blok ini merupakan rekapitulasi besarnya pendapatan dan besarnya biaya/ pengeluaran
usaha/perusahaan selama tahun 2016.

SE2016-UMB.PRODUKSI
Rincian 901.a. Jumlah

Nilai

Barang/Jasa

yang

Dihasilkan

dari

Kegiatan/Usaha
Disalin dari Blok VI Rincian 601.a nomor 12 kolom (5).
Rincian 901.b. Jumlah Nilai Konstruksi yang Diselesaikan
Disalin dari Blok VI Rincian 601.b nomor 12 kolom (11)

SE2016-UMB.KEUANGAN
Rincian 901.c. Jumlah

Pendapatan

Usaha/Operasional

Khusus

Jasa

Perantara Keuangan
Disalin dari Blok VI Rincian 601.f nomor 4 kolom (3)
Rincian 901.d. Jumlah Pendapatan Usaha/Operasional Khusus Asuransi
Non-Jiwa dan Reasuransi
Disalin dari Blok VI Rincian 601.g nomor 4 kolom (3)
Rincian 901.e. Jumlah Pendapatan Usaha/Operasional Khusus Asuransi Jiwa
Disalin dari Blok VI Rincian 601.h nomor 4 kolom (3)

Rincian 901.f.

Jumlah Pendapatan Usaha/Operasional Khusus Dana Pensiun

Disalin dari Blok VI Rincian 601.i nomor 5 kolom (3)
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Rincian 901.g. Jumlah Pendapatan Usaha/Operasional Khusus Pegadaian
Disalin dari Blok VI Rincian 601.j nomor 6 kolom (3)
Rincian 901.h. Jumlah

Pendapatan

Usaha/Operasional

Khusus

Usaha

Pembiayaan
Disalin dari Blok VI Rincian 601.k nomor 7 kolom (3)
Rincian 901.i.

Jumlah Pendapatan Usaha/Operasional Khusus Modal Ventura

Disalin dari Blok VI Rincian 601.l nomor 5 kolom (3)
Rincian 901.j. Jumlah

Pendapatan

Usaha/Operasional

Khusus

Jasa

Khusus

Jasa

Penukaran Valuta Asing
Disalin dari Blok VI Rincian 601.m nomor 4 kolom (3)
Rincian 901.k. Jumlah

Pendapatan

Usaha/Operasional

Keuangan Lainnya
Disalin dari Blok VI Rincian 601.n nomor 5 kolom (3)

SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Rincian 901.l. Jumlah pendapatan usaha/operasional khusus kategori ”G”
Disalin dari Blok VI Rincian 601.o nomor 7 kolom (3)
Rincian 901.m. Jumlah pendapatan usaha/operasional khusus kategori ”L”
Disalin dari Blok VI Rincian 601.p nomor 5 kolom (3)
Rincian 901.n. Jumlah pendapatan usaha/operasional selain kategori ”G”
dan ”L”
Disalin dari Blok VI Rincian 601.q nomor 12 kolom (3)
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SE2016-UMK
Rincian 901.o. Jumlah pendapatan dari kegiatan utama (selain kategori ”G”)
Disalin dari Blok VI Rincian 601.s nomor 12 kolom (5)
Rincian 901.p. Jumlah pendapatan dari kegiatan utama kategori ”G”
Disalin dari Blok VI Rincian 601.t nomor 5 kolom (3)
Rincian 902. Jumlah pendapatan lainnya
Disalin dari Blok VI Rincian 602.h kolom (3)
Rincian 903. Jumlah Pendapatan Non-Operasional
Disalin dari Blok VI Rincian 603.h kolom (3)
Rincian 904. JUMLAH PENDAPATAN
SE2016-UMB.PRODUKSI: 901.a + 901.b + 902 + 903
SE2016-UMB.KEUANGAN: 901 + 902 + 903
SE2016-UMB.NON KEUANGAN: 901.l + 901.m + 901.n + 902 + 903
SE2016-UMK: 901.o + 901.p + 902 +903
Rincian 905. Jumlah Balas Jasa dan Upah
Disalin dari Blok IV Rincian 408.e kolom (2)
Rincian 906. Jumlah Pengeluaran Umum
SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB.NON KEUANGAN:
Disalin dari Blok V Rincian 501.v kolom (5)
SE2016-UMK: Disalin dari Blok V Rincian 501.v kolom (6)
Rincian 907. Jumlah Pengeluaran Khusus
SE2016-UMK disalin dari Blok V Rincian 502.l kolom (8)
SE2016-UMB.PRODUKSI disalin dari Blok V Rincian 502.l kolom (5) + kolom (7)
SE2016-UMB.NON KEUANGAN disalin dari Blok V Rincian 502.l kolom (5)
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Rincian 908. Jumlah Pengeluaran Non-Operasional
SE2016-UMB: Disalin dari Rincian 503.f kolom (3)
SE2016-UMK: Disalin dari Rincian 503.f kolom (4)
Rincian 909. Jumlah Nilai Bahan Bangunan yang disediakan Pemilik Proyek
SE2016-UMB.PRODUKSI disalin dari Blok VI Rincian 601.b nomor 12 kolom (8).
Rincian 910. JUMLAH PENGELUARAN
SE2016-UMB.PRODUKSI: 905 + 906 + 907 + 908 + 909
SE2016-UMB.KEUANGAN: 905 + 906 + 908
SE2016-UMB.NON KEUANGAN: 905 + 906 + 907 + 908
SE2016-UMK: 905 + 906 + 907 + 908
Rincian 911. PENDAPATAN - PENGELUARAN (904 - 910)
Nilai pengurangan dari Rincian 904 dengan Rincian 910.

BLOK X: CATATAN
Pencacah/responden juga bisa menambahkan saran atau catatan untuk memperjelas
masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner apabila ada hal-hal yang memerlukan
keterangan lebih lanjut.

BLOK XI: KETERANGAN PEMBERI JAWABAN DAN PETUGAS
Keterangan mengenai Pemberi Jawaban diperlukan untuk pengecekan ulang (revisit)
ke Usaha/perusahaan apabila ternyata masih ada isian rincian-rincian yang salah atau
meragukan. Keterangan yang dicatat meliputi nama pemberi jawaban, nomor
telepon/HP, jabatan, email, tanggal pengisian kuesioner, tanda tangan serta stempel
perusahaan.
Keterangan mengenai petugas pencacah dan pengawas diperlukan untuk pengecekan
ulang (revisit) ke Usaha/perusahaan apabila ternyata masih ada isian rincian-rincian
yang salah atau meragukan. Keterangan yang dicatat meliputi nama, NIP/NMS, nomor
telepon/HP, tanggal pencacahan dan pemeriksaan, dan tanda tangan baik dari
pencacah maupun pengawas.
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Kemungkinan Penggantian Sampel
Pendataan

Daftar
SE2016

UMB.DSL

UMB

Kategori
Hasil
Jaringan
Desember
Pencacahan Usaha
2016
(Kol 10)
(Kol 11)
(kol 12)

Kesimpulan
(kol 13)

Kode 1 atau 2

1

Sesuai

Dicacah dengan kuesioner yang
sesuai kategori (kode 1, 2 atau 3)

Kode 1 atau 2

1

Berubah

Dicacah dengan kuesioner yang
sesuai kategori (kode 1, 2 atau 3)

Kode 1 atau 2

2

--

Tidak Dicacah (kode 4)

Kode 2*

-

-

Tidak dicacah (kode 5) dan isi form
pindah alamat

Kode 3 s.d 6

-

-

Tidak Dicacah (kode 4)

Kode 1 atau 2

1

Sesuai

Kode 1 atau 2

1

Berubah

Kode 1 atau 2

2

-

Minta penggantian sampel (kode 5)
dan isi form pengganti

Kode 2*

-

-

Tidak dicacah (kode 6) dan isi form
pindah alamat

Kode 3 s.d 6

-

-

Minta penggantian sampel (kode 5)
dan isi form pengganti

UMB-G.DSU

Dicacah dengan kuesioner UMBNON.KEUANGAN (kode 1)
Dicacah dengan kuesioner yang
sesuai kategori (kode 2, 3 atau 4)
dan minta sampel pengganti serta
isi form penggantian sampel

Catatan:
Jika sampel pengganti sudah tidak tersedia, maka kolom KESIMPULAN untuk
usaha yang dimintakan sampel pengganti, kode kesimpulan awal (kode 2 s.d. 5)
dicoret dan diganti dengan kode 7.
Kode 1 atau 2

UMK

1

Sesuai

Kode 1 atau 2

1

Berubah

Kode 1 atau 2

2

-

Kode 2*

-

-

UMK.DSU

Dicacah dengan kuesioner UMK
(Kode 1)
Tidak dicacah dan minta
penggantian sampel (kode 2) serta
isi form pengganti
Tidak dicacah dan minta
penggantian sampel (kode 2) serta
isi form pengganti
Tidak dicacah (kode 3) dan isi form
pindah alamat
Tidak dicacah dan minta
penggantian sampel (kode 2) serta
isi form pengganti

Kode 3 s.d 6
Catatan:
Jika sampel pengganti sudah tidak tersedia, maka kolom KESIMPULAN untuk
usaha yang dimintakan sampel pengganti, kode kesimpulan awal (kode 2 atau 3)
dicoret dan diganti dengan kode 4.
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KATEGORI LAPANGAN USAHA SEKTOR PRODUKSI
B

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

C

INDUSTRI PENGOLAHAN

D
E

PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI

F

KONSTRUKSI

BLOK II. KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN
201. Tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama (meliputi proses dan output) pada tahun 2016:
Kategori

KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL

F

.....................................................................................................................................................
Kode KBLI

Untuk usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan
utamanya berdasarkan:
1.
2.
3.
4.

4

Kegiatan yang nilai produk si/omset/pendapatan terbesar;
Jik a butir 1 sama besar, mak a penentuannya berdasark an volume terbesar;
Jik a butir 1 dan 2 sama besar, mak a penentuannya berdasark an wak tu terlama;
Jik a butir 1, 2, dan 3 sama besar, mak a penentuannya oleh responden.

1

0

1

1

(diisi oleh pengawas)

202. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/dijual pada tahun 2016:

PEMBANGUNAN RUMAH
203. Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan:
a. Nama
: ..................................................................................................................
ALFAN
b. Jenis kelamin

:

Laki-laki

c. Umur

:

45 tahun (dibulatk an k e bawah )

1

Perempuan

2

d. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan:
Tidak tamat SD
1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SD dan sederajat
2
Diploma I / II / III
SMP dan sederajat
3
Diploma IV / S1
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
4
S2 / S3
204. a. Status badan usaha:
PT / PT Persero / Perum
CV
Firma
Koperasi/Dana pensiun

1
2
3
4

205. Tahun mulai beroperasi secara komersial :

Yayasan
Ijin khusus dari instansi berwenang
Perwakilan perusahaan/lembaga asing
Tidak berbadan usaha

7

5
6
7
8

1

1 9 9 2
Tidak

207. Jika Rincian 201 kategori "F" Konstruksi, kode kualifikasi usaha:
Perorangan
1
Kecil 3 (K3)
4
Besar 1 (B1)
Kecil 1 (K1)
2
Menengah 1 (M1)
5
Besar 2 (B2)
Kecil 2 (K2)
3
Menengah 2 (M2)
6
Non Kualifikasi
208. Jaringan usaha/perusahaan:
Tunggal
1
Kantor Cabang
Kantor pusat
2
Perwakilan

5
6
7
8

1992

206. Apakah usaha/perusahaan menjadi anggota asosiasi?
Ya
1

3
4

1
4 5

Pabrik/Unit Kegiatan

2

1

7
8
9

5

5

1

2

1

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA
301. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan pernah menerima kredit dari
lembaga keuangan?
Pernah
1
langsung k e Rincian 302 Tidak Pernah
b. Jika "Tidak pernah", maka alasan utamanya adalah:
Tidak tahu prosedur
1
Suku bunga tinggi
Prosedur sulit
2
Usulan ditolak
Lainnya (tuliskan ...............................)
Tidak ada agunan
3
302. Apakah usaha/perusahaan menggunakan komputer (PC Desktop/Laptop/Notebook/
Netbook/Tablet )?
Ya
1
Tidak
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
303. a. Apakah usaha/perusahaan menggunakan internet?
langsung k e Rincian 304
Ya
1
Tidak
2
b. Jika "Ya", maka untuk keperluan apa saja usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya Tidak
1. Sebagai sarana komunikasi
1
2

1

1

2. Untuk mencari informasi

3

4

3

3. Sebagai sarana pemasaran/iklan

5

6

6

4. Sebagai sarana penjualan dan/atau pembelian

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan ………………………………………………………………… )

1

2

2

304. a. Apakah usaha/perusahaan memiliki sertifikat skala nasional/internasional?
langsung k e Rincian 305
Ya
1
Tidak
2
b. Jika "Ya", jenis sertifikasi yang dimiliki:
Ya Tidak
1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)
1
2

1
2

2. Sertifikasi nasional lainnya (misal: Halal MUI, LPJK, dll)

3

4

3

3. Sertifikasi internasional (misal: ASTM, ISO, ITU, CAC, IEC, dll)

5

6

6

305. Apakah usaha/perusahaan memiliki hak paten/hak cipta/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)?
Ya

1

Tidak

2

2

306. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan mengalami kendala/kesulitan berikut?
Ya Tidak
a. Permodalan/likuiditas
1
2

2

b. Bahan baku/barang dagangan

3

4

4

c. Pemasaran

5

6

6

d. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi

7

8

8

e. Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)

1

2

2

f. Tenaga kerja

3

4

4

g. Peraturan dan birokrasi pemerintah

5

6

5

h. Pungutan liar

7

8

8

i.

Adanya pesaing

1

2

1

j.

Lainnya (tuliskan ………………………………...…………………………………… )

3

4

4

307. a. Apakah selama tahun 2016 pernah menjalin kemitraan dengan usaha/perusahaan lain?
langsung k e Rincian 308
Ya
1
Tidak
2
b. Jika "Ya", jenis kemitraan yang dijalin dalam hal:
Ya Tidak
1. Penyediaan uang/barang modal
1
2
2. Pengadaan bahan baku/barang dagangan

3

4

3. Pemasaran

5

6

4. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan

7

8

5. Lainnya (tuliskan ………………………………………………………………...… ) 1

2

308. Bagaimana perolehan laba usaha/perusahaan tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2015? Laba yang dimak sud adalah laba sebelum pajak (Earning Before Tax)
Meningkat
1
Menurun
Tetap
2
Tidak dapat dibandingkan
309. Bagaimana prospek usaha/perusahaan pada tahun 2018 dibandingkan dengan
tahun 2017?
Lebih baik
1
Sama buruk
3
Tidak dapat dibandingkan
Sama baik
2
Lebih buruk
4

2

3
4

3

5

1

310. a. Apakah ada rencana untuk mengembangkan/memperluas usaha/perusahaan pada
masa yang akan datang?
2
langsung k e Rincian 310.c
Ya
1
Tidak
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
310. b. Jika Rincian 310.a berkode 1 "Ya", maka rencana yang akan dilakukan:
Ya
1

Tidak
2

2. Membuka cabang

3

4

3. Meningkatkan keahlian

5

6

4. Diversifikasi (penganekaragaman) produk

7

8

5. Lainnya (tuliskan ………………………………………………………………… )

1

2

1. Memperluas tempat usaha

Langsung ke Rincian 311

c. Jika Rincian 310.a berkode 2 "Tidak", maka alasan utama adalah:
Kekurangan modal
1
Kurang keahlian
3
Kesulitan pemasaran
2
Lainnya (tuliskan……...……...........…… ) 4
311. Persentase nilai barang/jasa dijual ke:
a. Dalam negeri

:

100

1

1 0 0

%

1. Dalam satu kabupaten/kota

:

30

%

3 0

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

:

40

%

4 0

3. Provinsi lain

:

30

%
: ……………. %
JUMLAH :
1 0 0
%

b. Luar negeri
c. Penjualan ke:
1. Konsumen akhir (rumah tangga)

: 20

%

2. Pedagang eceran

: ……………. %

3. Pedagang besar (eksportir, distributor, agen, grosir, pengumpul)

: ……………. %

4. Industri dan pelaku komersial lainnya

: 30

5. Pemerintah/institusi

2 0

%

: 50
1 0 0
JUMLAH :

3 0
5 0

%
%

312. BAHAN BAKU/PENOLONG/MATERIAL/barang dagangan yang digunakan berasal dari:
a. Dalam negeri

:

100

%

1 0 0

1. Dalam satu kabupaten/kota

: 40 %

4 0

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

: 20 %

2 0

3. Provinsi lain

: 40 %

4 0
: …………….. %
JUMLAH :
1 0 0
%

b. Luar negeri

313. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan melakukan sendiri kegiatan Penelitian
dan Pengembangan (Litbang)?
langsung k e Rincian 313.d
Ya
1
Tidak
2

2

b. Jika Rincian 313.a berkode 1 "Ya", maka hasil Litbang digunakan untuk:
Perusahaan sendiri
1
Perusahaan sendiri dan pihak lain
3
Pihak lain
2
c. Sumber dana utama Litbang yang digunakan berasal dari:
Lainnya (tuliskan……...……...........…… ) 3
Perusahaan sendiri
1
Pemerintah
2
d. Apakah usaha/perusahaan membiayai kegiatan Litbang yang dilakukan pihak lain?
Ya

1

Tidak

2

314. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir usaha/perusahaan melakukan inovasi dalam hal:
Ya Tidak
a. Produk
1
2

2

2

b. Proses

3

4

4

c. Pemasaran

5

6

6

d. Organisasi/manajerial

7

8

8

2

2

316. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL)?
Ya
1
Tidak
2

2

315. Apakah usaha/perusahaan memiliki aset di luar negeri?
Ya
1
Tidak
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
319. a. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha/perusahaan dan
operasional kantor:
Ya
1

Tidak
2

1

3

4

3

3. Usaha/perusahaan air minum

5

6

5

4. Usaha/perusahaan air baku

7

8

8

5. Sungai/danau/waduk
1
2
6. Lainnya (tuliskan …..……….……..........................................…………………)
3
4
b. Jika Rincian 319.a.1 berkode 1 "Ya", alat/pompa air apa yang digunakan?
1
4
Pompa artesis
Katrol/timba air
2
5
Pompa air listrik
Lainnya (tuliskan …………………….. )
3
Pompa air tangan
c. Volume air yang digunakan (termasuk yang diperoleh tanpa biaya) sebulan yang lalu

2

1. Air tanah
2. Air kemasan/isi ulang

14.000

4
2

M3.

1 4

0 0 0

BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
401. Pekerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja selama tahun 2016
a. Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, jenis kelamin,
dan jenis pekerja (tidak termasuk pekerja asing)
Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
(1)

1.
2.
3.
4.
5.

SMP dan sederajat atau lebih rendah
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Diploma I / II / III
Diploma IV / S1 / S2 / S3

6. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]

Jenis Pekerja

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah
(2)+(3)

Teknis/
Produksi

Non Teknis

Jumlah
(5)+(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0
2
2
0
8
12

0
1
1
0
3
5

0
3
3
0
11
17

0
2
2
0
10
14

0
1
1
0
1
3

0
3
3
0
11
17

b. Banyaknya pekerja menurut status pekerja dan kompetensi profesi
Kompetensi Profesi
Status Pekerja

Tidak Memiliki
Kompetensi

Terampil

Ahli

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2
2
15
0
0
0

3
4
4
0
0
0

5
1
2
0
0
0

11

8

10
7
21
0
0
0
38

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pekerja tetap
Pekerja kontrak
Pekerja tidak tetap/harian
Pekerja outsourcing
Pekerja asing
Pekerja tidak dibayar
7. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]
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h. Banyaknya hari kerja usaha/perusahaan per minggu
i. Rata-rata jam kerja per hari
j. Banyaknya shift kerja per hari

:
:
:

6
9
1

Jumlah
(2)+(3)+(4)

hari
hari
shift

6
9
1

403. a. Jenis pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti oleh sebagian/seluruh pekerja:
Terhitung mulai usaha/perusahaan beroperasi secara k omersial

Ya
1

Tidak
2

2

2. Keterampilan/teknik produksi

3

4

3

3. Pemasaran

5

6

6

4. Lainnya (tuliskan …..……….……..........................................…………………)

7

8

8

Ya
1

Tidak
2

2

2. Pemerintah

3

4

3

3. Usaha/perusahaan swasta lain

5

6

6

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan …..……….……..........................................………………… )

1

2

2

1. Manajerial

Jika jawaban Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 "Tidak", langsung ke Rincian 404

b. Penyelenggara pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti:
1. Usaha/perusahaan sendiri
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
403. c. Berapa persen pekerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan/penyuluhan?
50 persen atau lebih
1
Kurang dari 50 persen

2

2

404. Apakah usaha/perusahaan mempunyai koperasi untuk pekerja?
Ya
1
Tidak

2

2

405. Apakah di usaha/perusahaan terdapat serikat pekerja?
Ya
1
Tidak

2

1

406. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan gaji/upah pekerja sesuai dengan
Upah Minimum Regional (UMR)?
Ya
1
Tidak

2

1

407. Berapa persen pekerja yang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan yang ditanggung
oleh usaha/perusahaan?
1
50 persen atau lebih
Kurang dari 50 persen 2
Tidak ada
3

1

408. Balas jasa dan upah pekerja selama tahun 2016
Uraian

Jumlah (Rupiah)

(1)

(2)

a. Balas jasa pekerja tetap dan kontrak [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]

869 000 000
714 000 000

1. Gaji dan tunjangan rutin
2. Upah lembur
3. Uang transportasi dan uang makan
4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya
5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial
6. Asuransi tenaga kerja
b. Upah pekerja tidak tetap/harian
c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing
d. Balas jasa pekerja asing

105 000 000
0
0
50 000 000
0
737 100 000
0
0
1 606 100 000

e. JUMLAH [ a + b + c + d ]
409. a. Jenjang pendidikan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh usaha/perusahaan :
SMP dan sederajat atau lebih rendah 1 langsung ke Diploma I / II / III
4 langsung ke
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
2 Rincian 410 Diploma IV / S1 / S2 / S3 5 Rincian 409.c
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3
b. Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK
(Rincian 409.a berkode 3), maka bidang keahlian yang dibutuhkan:
Ya Tidak
1. Teknologi dan Rekayasa
1
2
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3

4

3. Kesehatan

5

6

4. Agrobisnis dan Agroteknologi

7

8

5. Perikanan dan Kelautan

1

2

6. Bisnis dan Manajemen

3

4

7. Pariwisata

5

6

8. Seni Rupa dan Kerajinan Tangan

7

8

9. Seni Pertunjukan

1

2

10. Lainnya (tuliskan …..……….…......................................…………….......…… )

3

4

5

Langsung ke Rincian 410

c. Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan Diploma I/II/III
dan Diploma IV/S1/S2/S3 (Rincian 409.a berkode 4 atau 5), maka bidang keahlian yang
dibutuhkan:
Ya
Tidak
1. Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan
1
2

2

2. Teknik (Mesin, Elektro, Sipil, Kimia, Industri, dll)

3

4

3

3. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

5

6

6

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

7

8

7

5. Ilmu Pendidikan

1

2

2

6. Ekonomi dan Bisnis (rumpun Ilmu Sosial dan rumpun Ilmu Terapan)

3

4

4

7. Seni Rupa dan Desain (rumpun Ilmu Humaniora dan rumpun Ilmu Art Design )

5

6

6

8. Lainnya (tuliskan …..……….………….....................................……………....... ) 7

8

8
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
410. a. Sumber perekrutan tenaga kerja:
Ya
1

1. Lembaga pendidikan formal (SMA dan sederajat / Perguruan Tinggi)

Tidak
2

2

2. Lembaga pendidikan nonformal (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) / Balai Latihan Kerja Luar Negeri
(BLKLN))
3. Balai Latihan Kerja (BLK) / Dinas Tenaga Kerja

3

4

4

5

6

5

4. Agen tenaga kerja

7

8

8

5. Masyarakat (melalui bursa tenaga kerja, iklan dalam media massa,
1
2
online , lamaran langsung, dll)
6. Lainnya (tuliskan …..……….…......................................…………….......……… ) 3
4
b. Jika sumber perekrutan tenaga kerja lebih dari satu rincian jawaban "Ya" yang dilingkari,
tuliskan nomor urut sumber perekrutan tenaga kerja utama dan salin pada kotak yang
tersedia 5

1
4

5

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016
501. Pengeluaran umum
No.

Uraian

(1)

(2)

a. Bahan Bakar dan Pelumas: [ 1 + 2 + … + 11 ]
1. Bensin
2. Minyak solar/HSD/ADO/minyak diesel
3. Minyak tanah
4. Avgas/avtur
5. Minyak bakar
7. Batubara/bricket/kokas
8. LPG/BBG
9. Biomass (kayu bakar, arang, sekam)
10. Bahan bakar lainnya (tuliskan …………………..)
11. Pelumas
b. Listrik
c. Gas kota/gas alam
d. Air
e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya
f. Alat tulis kantor
g. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan
h. Administrasi bank dan perantara keuangan
i. Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan (khusus
kategori "F" Konstruksi diisikan pada R.601.b )
j. Angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos,
dan jasa kurir
k. Pembelian suku cadang dan
pemeliharaan/perbaikan kecil barang modal
l. Perjalanan dinas pekerja
m. Penelitian dan Pengembangan (Research and
Development )
n. Biaya penggunaan jasa pihak lain

Satuan
Standar
(3)

Banyaknya
(4)

liter
liter
liter
liter
liter
Kg
Kg

7 519

liter
KWh

100
25 000

M3
M3

3 750

Nilai (Rupiah)
(5)

91 509 000
60.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30.759.000
24.350.000
0
7.500.000
5.500.000
15.750.000
0
0
0
0
12 000 000
0
0

(tenaga ahli/profesi, promosi/iklan, sewa kendaraan dan
mesin dengan operator, dll)

0

o. Biaya pemulihan dan tata lingkungan
p. Sewa bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan
alat perlengkapan
q. Pendidikan dan pelatihan
r. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB, bea
masuk dan cukai, pajak ekspor/impor, pajak
penjualan, dan pajak lainnya
s. Penyusutan dan amortisasi
t. Biaya eksplorasi kegiatan pertambangan
u. Biaya lainnya (misal: retribusi, iuran organisasi,

0

pengeluaran pakaian kerja, makanan, dll)

v. JUMLAH [ a + b + ... + u ]
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0
0
8 000 000
34 000 000
0
10 000 000
200 609 000
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BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
502. Pengeluaran khusus
Tulisk an bahan bak u/penolong/material utama yang digunak an. Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 502.a s.d.
502.j pada Rincian 502.k (Lainnya).
Dalam Negeri

Impor

No.

Bahan Baku/Penolong/Material
(termasuk bahan peledak dan kimia )

Satuan
Standar

Banyaknya

Nilai (Rupiah)

Banyaknya

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a. BATU KALI

m3

200

45 000 000

0

b. KERIKIL

m3

300

75 000 000

0

c. PASIR BETON

m3

600

165 000 000

0

d. PASIR BIASA

m3

300

81 000 000

0

e. SEMEN

kg

10 000

680 000 000

0

f. BESI (16,12, 10 )

kg

25 000

250 000 000

0

g. KABEL

m

1 000

500 000 000

0

BIJI

30 000

12 000 000

0

h. BATA MERAH
i. PINTU

paket

10

50 000 000

0

j. JENDELA

paket

10

30 000 000

0

k. Lainnya (KUSEN, KACA, GENTENG, DLL)

1 050 000 000

0

l. JUMLAH [ a + b + ... + k ]

2 938 000 000

0

Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
503. Pengeluaran non-operasional
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a. Dividen/laba yang dibagikan

0

b. Bunga yang dibayarkan

50 000 000

c. Premi asuransi kerugian yang dibayarkan

0

d. Pembayaran sewa lahan

0

e. Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR, denda, dan transfer lainnya)

0
50 000 000

f. JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

BLOK VI. PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2016
601. Pendapatan usaha/operasional
Khusus kategori "F" Konstruksi diisikan pada Rincian 601.b s.d 601.e
a. Nilai barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan/usaha
Tulisk an jenis barang/jasa yang dihasilk an. Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 601.a.1 s.d.601.a.10 pada
Rincian 601.a.11 (Lainnya)
Persentase
Satuan
BanyakNo.
Jenis Barang/Jasa yang Dihasilkan
Nilai (Rupiah)
yang
Standar
nya
diekspor (%)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Lainnya ( ………………………………….)
12. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + ... + 11 ]
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.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

5.

6.

7.

8.

9.

10.

m

(8)

500 000 000

0

1 000 000 000

0

500 000 000 1 000 000 000

(7)

0

10

(9)

90

80

(10)

1

Rata-rata upah pekerja harian per orang per hari (orang/hari)

Tulisk an secara lengk ap informasi yang ditanyak an pada k olom (2) s.d. k olom (11)
dari proyek -proyek k onstruk si yang dik erjak an oleh perusahaan selama tahun 2016.
Proyek yang dicak up meliputi 1) semua proyek yang dik erjak an mulai tahun 2016
baik yang sudah selesai pada ak hir tahun 2016 maupun yang belum selesai, dan 2)
semua proyek yang sudah mulai dik erjak an sebelum tahun 2016 tetapi masih
dilanjutk an pek erjaannya pada tahun 2016.

e.

Rp.

0

0

0
Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi nilai proyek yang disubk ontrak k an seluruhnya
(bahan bangunan dan tenaga k erja disediak an oleh subk ontrak tor) atau hanya tenaga k erjanya
Contoh bahan bangunan pada k olom (8) seperti semen, baja, genteng, k eramik , k usen, tiang
pancang, buis beton, tiang beton, dll.

150 000

4
5

7 250 000 000

1 350 000 000

5 900 000 000

(11)

0

2

9 000 000 000

1 500 000 000

7 500 000 000

(6)

[(6) - (7)] x
[(10) - (9)] / 100 + (8)

Nilai Konstruksi yang
Diselesaikan
(Rupiah)

d. Rata-rata persentase upah pekerja harian terhadap nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016
kurang dari 20 %
1
20 % - 39 %
2
40 % - 59 %
3
60 % atau lebih

paket

2

(5)

Pekerjaan yang
Nilai Bahan
Nilai Pekerjaan
Diselesaikan
Bangunan yang
yang
Disediakan sampai dengan (%)
Disubkontrakkan
Pemilik Proyek 31 Des 31 Des
(Rupiah)
(Rupiah)
2015
2016

3

1

500

(4)

Nilai Kontrak/
Pekerjaan
(Rupiah)

c. Rata-rata persentase penggunaan bahan/material terhadap nilai konstruksi yang diselesaikan selama tahun 2016
kurang dari 20 %
1
20 % - 39 %
2
40 % - 59 %
3
60 % atau lebih
4

12. JUMLAH [ 1 + 2 + ... + 11 ]

11. Lainnya …………….

.....................

4.

3.

2

JAWA BARAT 3

2. INSTALASI LISTRIK

(3)

2

(2)

(1)

1. PEMBANGUNAN RUMAH JAWA BARAT 3

Nama Proyek
(Jenis Pekerjaan)

No.

Provinsi Lokasi Proyek
Volume
(Kode Provinsi diisi
Satuan
Pekerjaan
Pengawas)

Tulisk an nama proyek (jenis pek erjaan). Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 601.b.1 s.d.601.b.10 pada Rincian 601.b.11 (Lainnya)

601. b. Produksi Kegiatan Usaha Kategori "F" KONSTRUKSI Selama Tahun 2016

BLOK VI: PRODUKSI / PENDAPATAN USAHA / PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )

BLOK VI. PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2016
(LANJUTAN )
602. Pendapatan lainnya
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a. Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan

0

b. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (tanpa operator)

0

c. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (dengan operator)

300 000 000

d. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama

0

e. Pendapatan atas ongkos kirim barang yang dijual

0

f. Pendapatan dari penjualan listrik (kecuali usaha pengadaan listrik)

0

g. Lainnya (tuliskan…………………………………………………………... )

0

h. JUMLAH [ a + b + ... + g ]

300 000 000

Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
603. Pendapatan non-operasional
No.

Uraian

(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

a. Laba/dividen yang diterima

50 000 000

b. Bunga yang diterima

350 000 000

c. Klaim asuransi kerugian yang diterima

0

d. Pendapatan dari sewa lahan

0

e. Pendapatan lainnya (sumbangan, hibah, hadiah, dll)

0

h. JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

400 000 000

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

Uraian

Posisi akhir tahun 2015
(Rupiah)

Posisi akhir tahun 2016
(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

701.Harta/aset [ a + b + c + d + e - f + g ]

12 408 500 000

15 103 000 000

a. Kas dan setara kas (termasuk simpanan)

350 000 000

700 000 000

b. Piutang/pinjaman yang diberikan

300 000 000

600 000 000

1 300 000 000

1 500 000 000

1 300 000 000

1 500 000 000

2. Obligasi

0

0

4. Lainnya (reksadana, SBI, SPN, dll)

0

0

150 000 000

300 000 000

10 300 000 000

12 000 000 000

1. Tanah

2 500 000 000

3 000 000 000

2. Gedung/Bangunan

5 500 000 000

7 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

0

0

800 000 000

1 000 000 000

f. Akumulasi penyusutan dan amortisasi

51 500 000

72 000 000

g. Harta/aset lainnya

60 000 000

75 000 000

c. Surat berharga [ 1 + 2 + 4 ]
1. Saham

d. Persediaan (bahan baku/penolong, material, barang
setengah jadi, barang jadi, dan barang dagangan)

e. Harta/aset tetap (nilai bruto) [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]

3. Mesin dan peralatan (alat transportasi; Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK); dll)

4. R&D , computer software , eksplorasi mineral, original
product

5. Harta/aset tetap lainnya
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BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN (LANJUTAN )
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

Posisi akhir tahun 2015
(Rupiah)

Uraian
(1)

Posisi akhir tahun 2016
(Rupiah)

(2)

702.Kewajiban [ a + b + c + g ]

(3)

300 000 000

a. Hutang usaha/kredit dagang

245 000 000

50 000 000

45 000 000

250 000 000

200 000 000

c. Hutang obligasi dan surat berharga lainnya

0

0

g. Kewajiban lainnya

0

0

b. Hutang bank dan sewa guna usaha

703.Modal [ a + b ]

12 108 500 000

14 858 000 000

a. Modal saham

1 700 000 000

2 000 000 000

b. Modal lainnya

10 408 500 000

12 858 000 000

704.JUMLAH KEWAJIBAN + MODAL [ 702 + 703 ]

12 408 500 000

705. a. Apakah usaha/perusahaan telah melakukan revaluasi aset?
Ya
1
Tidak
2

15 103 000 000

2

langsung ke Blok VIII

b. Jika "Ya", tahun berapa revaluasi aset terakhir dilakukan? …………………….

BLOK VIII. STATUS PERMODALAN
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

801. Status Permodalan per 31 Desember 2016
a. Persentase Permodalan:
1. Pemerintah pusat

.............%

2. Pemerintah daerah

.............%

3. Swasta nasional/perorangan
4. Asing

100

%

1 0 0
Jik a k urang dari 10%,
lanjut k e Rincian 801.c

.............%
Jumlah

100

1 0 0

%

b. Jika isian Rincian 801.a.4 lebih dari atau sama dengan 10%, maka isikan informasi
pemegang saham asing tahun 2016 (urutkan dari pemegang saham terbesar *)
No

Nama

Negara

Bidang Usaha

Kepemilikan Saham (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3
4
5
*

Jik a lebih dari 5 (lima), tulisk an di Blok X. Catatan

c. Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri ?
(Jika penyertaan modal leb ih dari 1 perusahaan di luar negeri, maka pilih persentase penyertaan modal tertinggi)

Tidak
Ya, kurang dari 10%

1
2

Ya, 10 - 50 %
Ya, lebih dari 50 %

3
4

1

d. Berapa nilai penambahan/perbaikan besar barang modal (gedung, mesin, kendaraan, dll)?
Rp. 1.500.000.000,-
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BLOK IX. RINGKASAN
No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

901. a. Jumlah nilai barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan/usaha

0

(disalin dari Blok VI Rincian 601.a nomor 12 k olom 5)

b. Jumlah nilai konstruksi yang diselesaikan

7 250 000 000

(disalin dari Blok VI Rincian 601.b nomor 12 k olom 11)

902. Jumlah pendapatan lainnya

300 000 000

(disalin dari Blok VI Rincian 602.h k olom 3)

903. Jumlah pendapatan non-operasional

400 000 000

(disalin dari Blok VI Rincian 603.h k olom 3)

904. JUMLAH PENDAPATAN [ 901.a + 901.b + 902 + 903 ]

7 950 000 000

905. Jumlah balas jasa dan upah

1 606 100 000

(disalin dari Blok IV Rincian 408.e k olom 2)

906. Jumlah pengeluaran umum

200 609 000

(disalin dari Blok V Rincian 501.v k olom 5)

907. Jumlah biaya bahan baku/penolong/material

2 938 000 000

(disalin dari Blok V Rincian 502.l (k olom 5 + k olom 7))

908. Jumlah pengeluaran non-operasional

50 000 000

(disalin dari Blok V Rincian 503.f k olom 3)

909 Jumlah nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek

1 000 000 000

(disalin dari Blok VI Rincian 601.b nomor 12 k olom 8)

910. JUMLAH PENGELUARAN [ 905 + 906 + 907 + 908 + 909 ]

5 794 709 000

911. PENDAPATAN - PENGELUARAN [ 904 - 910 ]

2 155 291 000

Catatan: Bila isian Rincian 911 negatif/minus, perik sa penjumlahan masing-masing rincian di atas dan penyalinannya.

BLOK X. CATATAN

BLOK XI. KETERANGAN PEMBERI JAWABAN DAN PETUGAS
URAIAN

PEMBERI JAWABAN

(1)

(2)

1101. N a m a

SUGI

1102. NIP / NMS
1103. Nomor HP / Telepon
1104. Jabatan

0812 5788 2344

PETUGAS
PENGAWAS/PEMERIKSA

PENCACAH

(3)

(4)

RUDI HARTONO

INGGAR

340013747

340051181

0857 6666 5555

0889 1234 6789

15 s.d. 16 September 2017

4 s.d. 14 September 2017

BAGIAN UMUM

1105. E-mail
1106. Tanggal

4 s.d. 14 September 2017

1107. Tanda Tangan dan
Stempel Perusahaan
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BLOK II. KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN
201. Tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama (meliputi proses dan output) pada tahun 2016:
Kategori K
BANK UMUM SWASTA DEVISA......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kode KBLI

Untuk perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya
berdasarkan:

6 4 1 2

1. Kegiatan yang nilai produksi/omset/pendapatan terbesar;

5

(diisi oleh pengawas)

2. Jika butir 1 sama besar, maka penentuannya berdasarkan volume terbesar;
3. Jika butir 1 dan 2 sama besar, maka penentuannya berdasarkan waktu terlama;
4. Jika butir 1, 2, dan 3 sama besar, maka penentuannya oleh responden.

202. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/dijual pada tahun 2016:
JASA PERBANKAN........................................................................................................................................................
203. Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan:
a. Nama
b. Jenis kelamin

:
:

DONNY ARIYANTO...............................................................................................................
Laki-laki
1
Perempuan
2

c.

:

42…….. tahun (dibulatk an k e bawah)

Umur

1

4 2

d. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan:
Tidak tamat SD
SD dan sederajat
SMP dan sederajat
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
204. a.

1
2
3
4

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Diploma I / II / III
Diploma IV / S1
S2 / S3

5
6
7
8

7

1
2
3
4

Yayasan
Ijin khusus dari instansi berwenang
Perwakilan perusahaan/lembaga asing
Tidak berbadan usaha

5
6
7
8

1

Status badan usaha:
PT / PT Persero / Perum
CV
Firma
Koperasi / Dana Pensiun

205. Tahun mulai beroperasi secara komersial: .…….1994..……………………………………

1 9 9 4

206. Apakah usaha/perusahaan menjadi anggota asosiasi?
Ya

1

Tidak

2

1

1
2

Kantor Cabang
Perwakilan

3
4

2

2

2

4
5
6

6

208. Jaringan usaha/perusahaan:
Tunggal
Kantor pusat

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA
301. a.

Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan pernah menerima kredit dari
lembaga keuangan?
langsung k e Rincian 302
Pernah
1
Tidak Pernah
b. Jika "Tidak pernah", maka alasan utamanya adalah:
Tidak tahu prosedur
Prosedur sulit
Tidak ada agunan
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1
2
3

Suku bunga tinggi
Usulan ditolak
Lainnya (tuliskan …TIDAK PERLU...)
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
302. Apakah usaha/perusahaan menggunakan komputer (PC Desktop/Laptop/Notebook/
Netbook/Tablet)?
Ya
303. a.

1

Tidak

Apakah usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya
1
Tidak

2

2

1

1

langsung ke Rincian 304

b. Jika "Ya", maka untuk keperluan apa saja usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya Tidak
1. Sebagai sarana komunikasi
1
2

304. a.

1

2. Untuk mencari informasi

3

4

3

3. Sebagai sarana pemasaran/iklan

5

6

5

4. Sebagai sarana penjualan dan/atau pembelian

7

8

7

5. Lainnya (tuliskan …………………………………………………………… )

1

2

2

Apakah usaha/perusahaan memiliki sertifikat skala nasional/internasional?
langsung ke Rincian 305
Ya
1
Tidak
2

2

b. Jika "Ya", jenis sertifikasi yang dimiliki:
1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia ( SNI, SNI-ISO)

Ya
1

Tidak
2

2. Sertifikasi nasional lainnya (misal: Halal MUI, LPJK, dll)

3

4

3. Sertifikasi internasional (misal: ASTM, ISO, ITU, CAC, IEC , dll)

5

6

305. Apakah usaha/perusahaan memiliki hak paten/hak cipta/Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI)?
Ya

1

Tidak

2

2

306. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan mengalami kendala/kesulitan berikut?
Ya Tidak
a. Permodalan/likuiditas
1
2

2

b.

Bahan baku/barang dagangan

3

4

4

c.

Pemasaran

5

6

6

d.

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi

7

8

8

e.

Infrastruktur (jalan, komunikasi, dan lainnya)

1

2

2

f.

Tenaga kerja

3

4

4

g.

Peraturan dan birokrasi pemerintah

5

6

5

h.

Pungutan liar

7

8

8

i.

Adanya pesaing

1

2

1

j.

Lainnya (tuliskan …………………………………………………..................... )

3

4

4

307. a. Apakah selama tahun 2016 pernah menjalin kemitraan* dengan usaha/perusahaan lain?
Ya
1
Tidak
b. Jika "Ya", jenis kemitraan yang dijalin dalam hal:

2

1

langsung ke Rincian 308

Ya
1

Tidak
2

1

2. Pengadaan bahan baku/barang dagangan

3

4

4

3. Pemasaran

5

6

6

4. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan …………………………………………………...................... ) 1
308. Bagaimana perolehan laba usaha/perusahaan tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2015? Laba yang dimak sud adalah laba sebelum pajak (Earning Before Tax).
Meningkat
1
Menurun
Tetap
2
Tidak dapat dibandingkan

2

2

3
4

1

1. Penyediaan uang/barang modal
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
309. Bagaimana prospek usaha/perusahaan pada tahun 2018 dibandingkan dengan
tahun 2017?
Lebih baik
1
Lebih buruk
4
Sama baik
2
Tidak dapat dibandingkan
5
310. a. Apakah ada rencana untuk mengembangkan/memperluas usaha/perusahaan
pada masa yang akan datang?
langsung k e Rincian 310.c
Ya
1
Tidak
2
b. Jika Rincian 310.a berkode 1 "Ya", maka rencana yang akan dilakukan:
Ya Tidak
1. Memperluas tempat usaha
1
2
3
4
2. Membuka cabang
3. Meningkatkan keahlian
5
6
4. Diversifikasi (penganekaragaman) produk
7
8
5. Lainnya (tuliskan …………………………………..................................... )
1
2

1

1
1
3
5
7
2

Langsung ke Rincian 311

c.

Jika Rincian 310.a berkode 2 "Tidak",maka alasan utama adalah:
Kekurangan modal
1
Kurang keahlian
3
Kesulitan pemasaran
2
Lainnya (tuliskan……...………….…….. ) 4
311. Persentase nilai barang/jasa dijual ke:
a. Dalam negeri
: ……90…. %
1. Dalam satu kabupaten/kota
: ……40……. %
: ……35.…… %
2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi
3. Provinsi lain
: ……15……. %
b. Luar negeri
: …..10.…. %
Jumlah :
1 0 0
%
313. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan melakukan sendiri kegiatan Penelitian
dan Pengembangan (Litbang)?
langsung k e Rincian 313.d
Ya
1
Tidak
2
b. Jika Rincian 313.a berkode 1 "Ya", maka hasil Litbang digunakan untuk:
Perusahaan sendiri
1
Perusahaan sendiri dan pihak lain
3
Pihak lain
2
c. Sumber dana utama Litbang yang digunakan berasal dari:
Perusahaan sendiri
1
Lainnya (tulisk an……...…….............… )
Pemerintah
2
d. Apakah usaha/perusahaan membiayai kegiatan litbang yang dilakukan pihak lain?
Ya
1
Tidak

9
4
3
1
1

0
0
5
5
0

1
1

3

1

2

2

314. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir usaha/perusahaan melakukan inovasi dalam hal:
Ya Tidak
a. Produk
1
2
b. Proses
3
4
c. Pemasaran
5
6
d. Organisasi/manajerial
7
8

1
3
5
7

315. Apakah usaha/perusahaan memiliki aset di luar negeri?
Ya
1
Tidak

1

2

319. a. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha/perusahaan dan operasional
kantor:
Ya Tidak
1. Air tanah
1
2
2. Air kemasan/isi ulang
3
4
3. Usaha/perusahaan air minum
5
6
4. Usaha/perusahaan air baku
7
8
5. Sungai/danau/waduk/laut
1
2
6. Lainnya (tuliskan ………………………………………... )
3
4
b. Jika Rincian 319.a.1 berkode 1 "Ya", alat/pompa air apa yang digunakan?
1
4
Pompa artesis
Katrol/timba air
2
5
Pompa air listrik
Lainnya (tuliskan …………………….. )
3
Pompa air tangan
c. Volume air yang digunakan (termasuk yang diperoleh tanpa biaya) sebulan yang lalu
…………………………43.419………………………...... M 3.
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3
5
8
2
4

4 3 4 1 9
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
401. Pekerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja selama tahun 2016
a. Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan dan
jenis kelamin (tidak termasuk pekerja asing)
Jumlah
Jenjang Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
(2) + (3)
(1)

1. SMP dan sederajat atau lebih rendah
2. SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
4. Diploma I / II / III
5. Diploma IV / S1 / S2 / S3
6. Jumlah
JUMLAH
Pekerja
[ 1 + 2 [+1 3+ +2 4+ +
3+
5 4] + 5 ]

(2)

(3)

(4)

0
2
3
15
21
41

0
2
1
12
15
30

0
4
4
27
36
71
: ……1……………........
orang

1

d. Banyaknya pekerja outsourcing

: ……2……………........
orang

2

e. Banyaknya pekerja asing
f. Banyaknya pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga yang aktif
bekerja tetapi tidak mendapat upah/gaji)

: ……1……………........
orang

1

: ……0……………........
orang

0

g. JUMLAH PEKERJA [R.401.a.6 kol.4 + R.401.c + R.401.d + R.401.e + R.401.f]

7 5
: …..75……………........
orang

h. Banyaknya hari kerja usaha/perusahaan per minggu

: ...…5……........
hari

5

i.

Rata-rata jam kerja per hari

: …...9…………........
jam

9

j.

Banyaknya shift kerja per hari

: ...…1……………........
shift

c.

Banyaknya pekerja tidak tetap/harian

402. Banyaknya pekerja yang telah memperoleh sertifikasi keahlian/profesi: ……14…… orang

1
1 4

403. a. Jenis pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti oleh sebagian/seluruh pekerja
Terhitung mulai usaha/perusahaan b eroperasi secara komersial.

Ya
1

Tidak
2

1

2. Keterampilan/teknik produksi

3

4

3

3. Pemasaran

5

6

5

4. Lainnya (tuliskan …..……….…......................................…............…............)

7

8

8

Ya
1

Tidak
2

1

2. Pemerintah

3

4

3

3. Usaha/perusahaan swasta lain

5

6

6

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan …..……….…......................................…............….... )
1
Berapa persen pekerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan/penyuluhan?
50 persen atau lebih
1
Kurang dari 50 persen

2

2

2

1

404. Apakah usaha/perusahaan mempunyai koperasi untuk pekerja?
Ya
1
Tidak

2

1

405. Apakah di usaha/perusahaan terdapat serikat pekerja?
Ya
Tidak
1

2

1

406. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan gaji/upah pekerja sesuai dengan Upah
Minimum Regional (UMR)?
Ya
Tidak
1

2

1

407. Berapa persen pekerja yang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan yang dibayarkan
oleh usaha/perusahaan?
1
Tidak ada
3
50 persen atau lebih

1

1. Manajerial

Jika jawaban Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 "Tidak", langsung ke Rincian 404.

b. Penyelenggara pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti:
1. Usaha/perusahaan sendiri

c.

Kurang dari 50 persen
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
408. Balas jasa dan upah pekerja selama tahun 2016
Uraian

Jumlah (Rupiah)

(1)

a.

(2)

Balas jasa pekerja tetap dan kontrak [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]

28 337 000 000

1. Gaji dan tunjangan rutin

20 083 000 000

2. Upah lembur

496 000 000

3. Uang transportasi dan uang makan

583 000 000

4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya

417 000 000

5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial

4 731 000 000

6. Asuransi tenaga kerja

2 027 000 000

b. Upah pekerja tidak tetap/harian
c.

184 000 000

Pengeluaran untuk pekerja outsourcing

368 000 000

d. Balas jasa pekerja asing

1 287 000 000

e. JUMLAH [ a + b + c + d ]

30 176 000 000

409. a.

Jenjang pendidikan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh usaha/perusahaan:
SMP dan sederajat atau lebih rendah 1 langsung ke Diploma I / II / III
4 langsung ke
Rincian
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
2 Rincian 410 Diploma IV / S1 / S2 / S3
5 409.c
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
3

b. Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK
(Rincian 409.a berkode 3), maka bidang keahlian yang dibutuhkan:
Ya
1. Teknologi dan Rekayasa
1

4

Tidak
2

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3

4

3. Kesehatan

5

6

4. Agrobisnis dan Agroteknologi

7

8

5. Perikanan dan Kelautan

1

2

6. Bisnis dan Manajemen

3

4

7. Pariwisata

5

6

8. Seni Rupa dan Kerajinan Tangan

7

8

9. Seni Pertunjukan

1

2

10. Lainnya (tuliskan …..……….…..............................................……........ )

3

4

Langsung ke Rincian 410

c.

Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan
Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 (Rincian 409.a berkode 4 atau 5),
maka bidang keahlian yang dibutuhkan:
1. Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan

Ya
1

Tidak
2

2

2. Teknik ( Mesin, Elektro, Sipil, Kimia, Industri, dll )

3

4

4

3. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

5

6

6

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

7

8

7

5. Ilmu Pendidikan

1

2

2

6. Ekonomi dan Bisnis (rumpun Ilmu Sosial dan rumpun Ilmu Terapan)

3

4

3

7. Seni Rupa dan Desain (rumpun Ilmu Humaniora dan rumpun Ilmu Art Design )

5

6

6

8. Lainnya (tuliskan …..……….….............................................……...... )

7

8

8
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN)
410. a.

Sumber perekrutan tenaga kerja:
Ya
1

1. Lembaga pendidikan formal (SMA dan sederajat / Perguruan Tinggi)

Tidak
2

1

2. Lembaga pendidikan nonformal (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) / Balai Latihan Kerja Luar Negeri
(BLKLN)
3. Balai Latihan Kerja (BLK) / Dinas Tenaga Kerja

3

4

4

5

6

6

4. Agen tenaga kerja

7

8

7

5. Masyarakat (melalui bursa tenaga kerja, iklan dalam media massa,
lamaran langsung)
6. Lainnya (tuliskan …..……….….............................................……......... )

1
3

2
4

1
4

b. Jika sumber perekrutan tenaga kerja lebih dari satu rincian jawaban "Ya" yang
dilingkari, tuliskan nomor urut sumber perekrutan tenaga kerja utama dan disalin
pada kotak tersedia ………5………………………………………………………..………..

5

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016
501. Pengeluaran umum
No.

Uraian

Satuan
Standar

Banyaknya

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. Bahan bakar dan Pelumas [ 6 + 10 + 11 ]
6. BBM (bensin, solar, minyak tanah, avtur, minyak bakar) liter
10. Bahan bakar lainnya (tuliskan ………………..)
11. Pelumas
liter
b. Listrik
kWh
c. Gas kota/gas alam
M3
d. Air
M3
e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya
f. Alat tulis kantor
g. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan
h. Administrasi bank dan perantara keuangan
j. Angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos,
dan jasa kurir
k. Pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan
kecil barang modal
l. Perjalanan dinas pekerja
Penelitian dan Pengembangan (Research and
m.
Development )
n. Biaya penggunaan jasa pihak lain

5 960 000 000
5 662 000 000
0
298 000 000
1 854 000 000
0
762 000 000
7 256 000 000
2 219 000 000
246 000 000
0

596 000
8 514
1 258 895
0
43 419

4 689 000 000
11 279 000 000
85 960 000 000
22 559 000 000
25 391 000 000

(tenaga ahli/profesi, promosi/iklan, sewa kendaraan dan
mesin dengan operator, dll)

Sewa bangunan, kendaraan dan mesin (tanpa
operator), peralatan, dan alat perlengkapan
q. Pendidikan dan pelatihan
r. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB, bea
masuk dan cukai, pajak ekspor/impor, pajak
penjualan, dan pajak lainnya
s. Penyusutan dan amortisasi
Biaya lainnya (misal: retribusi, iuran organisasi,
u.
p.

4 369 000 000
38 546 000 000
2 695 000 000
2 096 000 000
35 865 000 000

pengeluaran pakaian kerja, makanan, dll)

251 746 000 000

v. JUMLAH [ a + b + ... + u ]

Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
503. Pengeluaran non-operasional
Uraian
Nilai (Rupiah)
No.
(1)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(2)

Dividen/laba yang dibagikan
Bunga yang dibayarkan (diisi selain Jasa Perantara Keuangan)
Premi asuransi kerugian yang dibayarkan
Pembayaran sewa lahan
Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR , denda, dan transfer lainnya)
JUMLAH [ a + b + c + d + e ]
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(3)

1 299 000 000
0
1 204 000 000
0
732 000 000
3 235 000 000
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BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016
601. Pendapatan usaha/operasional
f. KHUSUS JASA PERANTARA KEUANGAN [PERBANKAN KONVENSIONAL (6412), PERBANKAN SYARIAH (6413),
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM (6414), LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (6415), DAN JASA
PERANTARA MONETER LAINNYA (6419)]

No.

Uraian

(1)

(2)

1. Pendapatan [ a + b + c + d ]
a. Bunga kredit pihak ketiga bukan bank
b. Margin murabahah , salam , dan istishna' pihak ketiga bukan bank
c. Bagi hasil mudharabah dan musyarakah pihak ketiga bukan bank
d. Bunga/bagi hasil lainnya
2. Beban [ a + b + c ]
a. Bunga simpanan pihak ketiga bukan bank
b. Bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank
c. Bunga/bagi hasil lainnya
3. Provisi/komisi/jasa layanan
4. JUMLAH [ 1 - 2 + 3 ]
g. KHUSUS ASURANSI NON JIWA [6512] DAN REASURANSI [6520]
No
Uraian
(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

420 580 000 000
321 506 000 000
0
0
99 074 000 000
209 778 000 000
127 665 000 000
0
82 113 000 000
22 654 000 000
233 456 000 000
Nilai (Rupiah)
(3)

1. Pendapatan underwriting [ a + b + c + d + e + f + g ]
a. Premi bruto (premi penutupan langsung + premi penutupan tidak langsung
- komisi dibayar)

b. Premi reasuransi (premi reasuransi dibayar - komisi reasuransi diterima)
c. Penurunan/kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan
pendapatan
d. Pendapatan underwriting lain neto
e. Ujrah diterima (ujrah diterima atas pengelolaan risiko + ujrah diterima
atas pengelolaan investasi dana tabarru' )

f. Penerimaan komisi
g. Alokasi surplus underwriting
2. Beban underwriting [ a + b + c + d ]
a. Klaim bruto
b. Klaim/ujrah reasuransi
c. Kenaikan/penurunan cadangan klaim
d. Beban underwriting lain neto
3. Pendapatan investasi [ a + b ]
a. Hasil pengelolaan investasi perusahaan
b. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
4. JUMLAH [ 1 - 2 + 3 ]
h. KHUSUS ASURANSI JIWA [6511]
No
Uraian
(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

1. Pendapatan premi neto [ a + b + c + d + e + f ]
a. Pendapatan premi (pendapatan premi non unit link + pendapatan
premi unit link )
b. Premi reasuransi
c. Penurunan/kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan
d. Ujrah diterima (ujrah diterima atas pengelolaan risiko + ujrah
diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru' + ujrah diterima atas
pengelolaan investasi dana investasi peserta)

e. Penerimaan komisi
f. Alokasi surplus underwriting dana tabarru'
2. Beban klaim dan manfaat [ a + b + c + d + e + f ]
a. Klaim dan manfaat dibayar
b. Klaim reasuransi
c. Kenaikan/penurunan cadangan premi
d. Kenaikan/penurunan dana tabarru'
e. Kenaikan/penurunan tabungan peserta
f. Kenaikan/penurunan cadangan klaim
3. Hasil investasi [ a + b + c ]
a. Hasil pengelolaan investasi perusahaan
b. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'
c. Bagi hasil pengelolaan dana investasi peserta
4. JUMLAH [ 1 - 2 + 3 ]
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BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
i.

KHUSUS DANA PENSIUN [6530]
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1. Penerimaan iuran
2. Pembayaran manfaat pensiun
3. Pendapatan investasi [ a + b + c + d + e ]
a. Bunga
b. Dividen
c. Sewa
d. Laba/rugi pelepasan investasi
e. Pendapatan investasi lain
4. Peningkatan/penurunan nilai investasi
5. JUMLAH [ 1 - 2 + 3 + 4 ]
j.

KHUSUS PEGADAIAN [64921]
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.

Pendapatan sewa modal
Pendapatan marjin mulia
Pendapatan administrasi
Uang kelebihan lewat waktu
Pendapatan usaha lainnya (seperti pendapatan jasa pengiriman uang, kartu
nasabah hilang, pendapatan dari kredit UKM yang recovery , dan lainnya)

6. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]
k.

KHUSUS USAHA PEMBIAYAAN [SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (64910), PEMBIAYAAN
KONSUMEN (64922), PEMBIAYAAN KARTU KREDIT (64923), PEMBIAYAAN NON-LEASING LAINNYA
(64929), DAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG/FACTORING (64992)]
No.
Uraian
Nilai (Rupiah)
(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l.

(2)

(3)

Pendapatan sewa pembiayaan (leasing )/ijarah
Pendapatan pembiayaan konsumen/murabahah
Pendapatan anjak piutang (factoring )/hiwalah
Pendapatan dari kegiatan kartu kredit
Pendapatan dari kegiatan pembiayaan bersama
Provisi sewa pembiayaan
JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]

KHUSUS MODAL VENTURA [64991]
No.
Uraian
(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

1. Pendapatan penyertaan saham
2. Pendapatan obligasi konversi
3. Pendapatan bagi hasil
4. Pendapatan ujrah
5. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 ]
m. KHUSUS KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER ) [66126]
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1. Pendapatan/marjin jual beli mata uang
2. Komisi dari pencairan traveller's cheque (TC)
3. Pendapatan pengiriman uang
4. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 ]
n. JASA KEUANGAN LAINNYA
No.
Uraian
(1)

(2)

Nilai (Rupiah)
(3)

1. Pendapatan komisi/fee
2.
3.
4.
5. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 ]
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BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
602. Pendapatan lainnya
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.

Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan
Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (tanpa operator)

22 834 000 000
0
0
0
0
153 284 000 000
176 118 000 000

Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (dengan operator)

Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama
Pendapatan atas ongkos kirim barang yang dijual
Lainnya (tuliskan.. PENINGKATAN NILAI WAJAR ASET KEUANGAN.. )
JUMLAH [ a + b + c + d + e + g ]

Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
603. Pendapatan non-operasional
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a. Laba/dividen yang diterima

1 515 000 000

(diisi selain Asuransi, Dana Pensiun dan Modal Ventura)

b.
c.
d.
e.
h.

Bunga yang diterima (diisi selain Jasa Perantara Keuangan)
Klaim asuransi kerugian yang diterima
Pendapatan dari sewa lahan
Pendapatan lainnya (sumbangan, hibah, hadiah, dll)
JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

0
1 485 000 000
0
277 000 000
3 277 000 000

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

Uraian
(1)

701.Harta/aset [ a + b + c + e - f + g ]
a.

Kas dan setara kas [ 1 + 2 + 3 ]
1. Kas
2. Simpanan pada BI (giro dan penempatan)
3. Simpanan [ a) + b) ]
a) Giro
b) Tabungan dan deposito

Posisi akhir tahun 2015
(Rupiah)
(2)

Posisi akhir tahun 2016
(Rupiah)
(3)

1 988 384 000 000

2 464 121 000 000

454 937 000 000

422 857 000 000

2 066 000 000

1 069 000 000

358 024 000 000

352 302 000 000

94 847 000 000

69 486 000 000

94 847 000 000

69 486 000 000

0

0

b. Piutang/pinjaman yang diberikan

773 509 000 000

1 183 482 000 000

c.

Surat berharga [ 1 + 2 + 3 + 4 ]

299 964 000 000

535 605 000 000

1. Saham

150 560 000 000

300 303 000 000

2. Obligasi

149 404 000 000

235 302 000 000

3. Reksadana

0

0

4. Lainnya (derivatif, dll)

0

0

19 783 000 000

20 509 000 000

1. Tanah

2 044 000 000

2 044 000 000

2. Gedung/Bangunan

4 159 000 000

4 258 000 000

6 587 000 000

6 549 000 000

6 972 000 000

6 968 000 000

e. Harta/aset tetap (nilai bruto) [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]

3. Mesin dan peralatan (alat transportasi; Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK); dll)

4. R&D, computer software , eksplorasi mineral,
original product

5. Harta/aset tetap lainnya
f.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi

g.
s Harta/aset lainnya
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21 000 000

690 000 000

15 040 000 000

17 652 000 000

455 231 000 000

319 320 000 000
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KATEGORI LAPANGAN USAHA SEKTOR JASA NON KEUANGAN
G

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI
DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

N AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA
TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN
PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

H

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN

P

I

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN
MAKAN MINUM

Q AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS
SOSIAL

J

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI

L

REAL ESTAT

S

M

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

U AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN

PENDIDIKAN

AKTIVITAS JASA LAINNYA
EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA

BLOK II. KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN
201. Tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama (meliputi proses dan output) pada tahun 2016:
............................................................................................................................................................
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM

Kategori

G

............................................................................................................................................................
BANGUNAN
Kode KBLI

Untuk usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan
utamanya berdasarkan:
1.
2.
3.
4.

4 7 5 2 8

Kegiatan yang nilai produk si/omset/pendapatan terbesar;
Jik a butir 1 sama besar, mak a penentuannya berdasark an volume terbesar;
Jik a butir 1 dan 2 sama besar, mak a penentuannya berdasark an wak tu terlama;
Jik a butir 1, 2, dan 3 sama besar, mak a penentuannya oleh responden.
Catatan: Khusus usaha bengk el dan salon k ecantik an ditentuk an oleh nature/izin.

(diisi oleh pengawas)

202. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/dijual pada tahun 2016:
............................................................................................................................................................
SEMEN, PASIR, BATA DLL
203. Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan:

SUMADI

a. Nama
: ............................................................................................................................
b. Jenis kelamin : Laki-laki
1
Perempuan
2

43

c. Umur
: …………… tahun (dibulatk an k e bawah )
d. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan:
Tidak tamat SD
1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SD dan sederajat
2
Diploma I / II / III
SMP dan sederajat
3
Diploma IV / S1
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C 4
S2 / S3
204. a. Status badan usaha:
PT / PT Persero / Perum
CV
Firma
Koperasi / Dana Pensiun

1
2
3
4

Yayasan
Ijin khusus dari instansi berwenang
Perwakilan perusahaan/lembaga asing
Tidak berbadan usaha

1
4 3

5
6
7
8

6

5
6
7
8

2

1997

205. Tahun mulai beroperasi secara komersial:
................................................................................

1 9 9 7

206. Apakah usaha/perusahaan menjadi anggota asosiasi?
Ya

1

Tidak

2

2

1
2

Kantor Cabang
Perwakilan

3
4

1

208. Jaringan usaha/perusahaan:
Tunggal
Kantor pusat

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA
301. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan pernah menerima kredit dari
lembaga keuangan?
langsung k e Rincian 302 Tidak Pernah
Pernah
1
2
b. Jika "Tidak pernah", maka alasan utamanya adalah:
Tidak tahu prosedur
1
Suku bunga tinggi
4
Prosedur sulit
2
Usulan ditolak
5
Lainnya (tuliskan ......................................) 6
Tidak ada agunan
3
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
302. Apakah usaha/perusahaan menggunakan komputer (PC Desktop/ Laptop/Notebook/Netbook/
Tablet )?
Ya
1
Tidak
2

1

303. a. Apakah usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya
1
Tidak

1

2

langsung ke Rincian 304

b. Jika "Ya", maka untuk keperluan apa saja usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya Tidak
1. Sebagai sarana komunikasi
1
2
2. Untuk mencari informasi

3

4

3. Sebagai sarana pemasaran/iklan

5

6

4. Sebagai sarana penjualan dan/atau pembelian

7

8

5. Lainnya (tuliskan …………………………..........................................................1)

2

1
3
6
8
2

304. a. Apakah usaha/perusahaan memiliki sertifikat skala nasional/internasional?
langsung ke Rincian 305
Ya
1
Tidak
2

2

b. Jika "Ya", jenis sertifikasi yang dimiliki:
1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)

Ya
1

Tidak
2

2. Sertifikasi nasional lainnya (misal: Halal MUI, LPJK, dll)

3

4

3. Sertifikasi internasional (misal: ASTM, ISO, ITU, CAC, IEC, dll)

5

6

305. Apakah usaha/perusahaan memiliki hak paten/hak cipta/Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI)?
Ya
1
Tidak
2

2

306. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan mengalami kendala/kesulitan berikut?
Ya Tidak
a. Permodalan/likuiditas
1
2
b. Bahan baku/barang dagangan

3

4

c. Pemasaran

5

6

d. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi

7

8

e. Infrastruktur (jalan, air, komunikasi, dan lainnya)

1

2

f. Tenaga kerja

3

4

g. Peraturan dan birokrasi pemerintah

5

6

h. Pungutan liar

7

8

i. Adanya pesaing

1

2

j. Lainnya (tuliskan …………………………......................................................... )

3

4

1
4
6
8
1
4
6
7
2
4

307. a. Apakah selama tahun 2016 pernah menjalin kemitraan dengan usaha/perusahaan
langsung k e Rincian 308
Ya
1
Tidak
2
b. Jika "Ya", jenis kemitraan yang dijalin dalam hal:
Ya Tidak
1. Penyediaan uang/barang modal
1
2
2. Pengadaan bahan baku/barang dagangan

3

4

3. Pemasaran

5

6

4. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan

7

8

5. Lainnya (tuliskan …………………………...................................................... ) 1

2

308. Bagaimana perolehan laba usaha/perusahaan tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2015? Laba yang dimak sud adalah laba sebelum pajak (Earning Before Tax)
Meningkat
1
Menurun
Tetap
2
Tidak dapat dibandingkan
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
309. Bagaimana prospek usaha/perusahaan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017?
Lebih baik
1
Lebih buruk
4
Sama baik
2
Tidak dapat dibandingkan
5
Sama buruk
3

1

310. a. Apakah ada rencana untuk mengembangkan/memperluas usaha/perusahaan
pada masa yang akan datang?
langsung k e Rincian 310.c
Ya
1
Tidak
2
b. Jika Rincian 310.a berkode 1 "Ya", maka rencana yang akan dilakukan:
Ya Tidak
1. Memperluas tempat usaha
1
2
2. Membuka cabang

3

4

3. Meningkatkan keahlian

5

6

4. Diversifikasi (penganekaragaman) produk

7

8

5. Lainnya (tuliskan ………………………….........................................................
)1
KERJA SAMA DENGAN KONTRAKTOR

2

1
1
3
6
7
1

Langsung ke Rincian 311

c. Jika Rincian 310.a berkode 2 "Tidak", maka alasan utama adalah:
Kekurangan modal
1
Kurang keahlian
3
Kesulitan pemasaran
2
Lainnya (tuliskan……...……..……..….... ) 4
311. Persentase nilai barang/jasa dijual ke:
100 %
a. Dalam negeri
: …………….
1. Dalam satu kabupaten/kota

85
: …………….
%

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

15
: …………….
%

3. Provinsi lain

0
: …………….
%

b. Luar negeri
c. Penjualan ke:
1. Konsumen akhir (rumah tangga)
2. Pedagang eceran

0 %
: …………….
JUMLAH :
1 0 0
%
: …………….
95 %

9 5
5
0
0
0

: …………….
5 %

3. Pedagang besar (eksportir, distributor, agen, grosir, pengumpul)
: …………….
0 %
4. Industri dan pelaku komersial lainnya

1 0 0
8 5
1 5
0
0

: …………….
0 %

: …………….
0 %
:
1 0 0
%
JUMLAH
312. Bahan baku/penolong/material/BARANG DAGANGAN yang digunakan berasal dari:
5. Pemerintah/institusi

Khusus Kategori "G" Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

a. Dalam negeri

10
: …………….
%

1. Dalam satu kabupaten/kota

35 %
: …………….

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

15 %
: …………….

3. Provinsi lain

50 %
: …………….

1 0
3
1
5

0
: ……………..
%
JUMLAH :
1 0 0
%
313. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan melakukan sendiri kegiatan Penelitian
dan Pengembangan (Litbang)?
langsung k e Rincian 313.d
Ya
1
Tidak
2
b. Jika Rincian 313.a berkode 1 "Ya", maka hasil Litbang digunakan untuk:
Perusahaan sendiri
1
Perusahaan sendiri dan pihak lain
3
Pihak lain
2
c. Sumber dana utama Litbang yang digunakan berasal dari:
Lainnya (tuliskan……...…..……..…….... ) 3
Perusahaan sendiri
1
Pemerintah
2
d. Apakah usaha/perusahaan membiayai kegiatan Litbang yang dilakukan pihak lain?
Ya
1
Tidak
2
314. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir usaha/perusahaan melakukan inovasi dalam hal:
Ya Tidak
a. Produk
1
2
b. Luar negeri

b. Proses

3

4

c. Pemasaran

5

6

d. Organisasi/manajerial

7

8
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
315. Apakah usaha/perusahaan memiliki aset di luar negeri?
Ya
1
Tidak

2

2

316. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)?
Ya
1
Tidak

2

2

317. Sistem/cara utama yang digunakan dalam pengelolaan usaha/perusahaan:
Waralaba (franchise ) 1
Konsinyasi
3
Multi Level Marketing 2
Konvensional
4

4

319. a. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha/perusahaan dan
operasional kantor:
Ya
1. Air tanah
1

Tidak
2

2. Air kemasan/isi ulang

3

4

3. Usaha/perusahaan air minum

5

6

4. Usaha/perusahaan air baku
5. Sungai/danau/waduk
6. Lainnya (tuliskan ………………………………………... )

7

8

1

2

1
3
6
8
2
4

3

4
b. Jika Rincian 319.a.1 berkode 1 "Ya", alat/pompa air apa yang digunakan?
Pompa artesis
Katrol/timba air
1
4
Lainnya (tuliskan …………………….. ) 5
Pompa air listrik
2
Pompa air tangan
3
c. Volume air yang digunakan (termasuk yang diperoleh tanpa biaya) sebulan yang lalu

2

35
…………………………………………………......
M3.

3 5

BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
401. Pekerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja selama tahun 2016
a. Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan
dan jenis kelamin (tidak termasuk pekerja asing)
Jumlah
Jenjang Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
(2) + (3)
(1)

1. SMP dan sederajat atau lebih rendah
2. SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
4. Diploma I / II / III
5. Diploma IV / S1 / S2 / S3
6. Jumlah [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]

(2)

0
7
5
0
0
12

(3)

(4)

0
2
0
1
0
3

0
9
5
1
0
15

c. Banyaknya pekerja tidak tetap/harian

2
: …………………........
orang

d. Banyaknya pekerja outsourcing

: …………………........
orang
0

e. Banyaknya pekerja asing
0
: …………………........
orang
f. Banyaknya pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga yang
2
: …………………........
orang
aktif bekerja tetapi tidak mendapat upah/gaji)
19
g. JUMLAH PEKERJA [R.401.a.6 kol.4+R.401.c+R.401.d+R.401.e+R.401.f] : …………………........
orang
h. Banyaknya hari kerja usaha/perusahaan per minggu

7
: …………………........
hari

i. Rata-rata jam kerja per hari

9
: …………………........
jam

j. Banyaknya shift kerja per hari

1
: …………………........
shift

402. Banyaknya pekerja yang telah memperoleh sertifikasi keahlian/profesi : ……….……
0 orang

2
0
0
2
1 9
7
9
1
0

403. a. Jenis pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti oleh sebagian/seluruh pekerja
Terhitung mulai usaha/perusahaan beroperasi secara k omersial.

Ya
1

Tidak
2

2. Keterampilan/teknik produksi

3

4

3. Pemasaran

5

6

4. Lainnya (tuliskan …………………………..……….....….………...……………)7

8

1. Manajerial

2
4
6
8

Jika jawaban Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 "Tidak", langsung ke Rincian 404
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
403. b. Penyelenggara pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti:
Ya
1

Tidak
2

2. Pemerintah

3

4

3. Usaha/perusahaan swasta lain

5

6

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

7

8

1. Usaha/perusahaan sendiri

5. Lainnya (tuliskan …………………………..……….....….………...……………)1
c. Berapa persen pekerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan/penyuluhan?
50 persen atau lebih
1
Kurang dari 50 persen 2

2

404. Apakah usaha/perusahaan mempunyai koperasi untuk pekerja?
Ya
1
Tidak

2

2

405. Apakah di usaha/perusahaan terdapat serikat pekerja?
Ya
1
Tidak

2

2

406. Apakah usaha/perusahaan sudah menerapkan gaji/upah pekerja sesuai dengan Upah
Minimum Regional (UMR)?
Ya

1

Tidak

1

2

407. Berapa persen pekerja yang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan yang ditanggung
oleh usaha/perusahaan?
50 persen atau lebih
Kurang dari 50 persen

1

Tidak ada

2

3

2

408. Balas jasa dan upah pekerja selama tahun 2016
Uraian

Jumlah (Rupiah)

(1)

a. Balas jasa pekerja tetap dan kontrak [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]
1. Gaji dan tunjangan rutin
2. Upah lembur
3. Uang transportasi dan uang makan
4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya
5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial
6. Asuransi tenaga kerja
b. Upah pekerja tidak tetap/harian
c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing
d. Balas jasa pekerja asing
e. JUMLAH [ a + b + c + d ]

(2)

1 228 710 000
807 960 000
235 250 000
157 500 000
28 000 000
0
0
0
0
0
1 228 710 000

409. a. Jenjang pendidikan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh usaha/perusahaan :
SMP dan sederajat atau lebih rendah 1 langsung ke Diploma I / II / III
4 langsung ke
Rincian
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
2 Rincian 410 Diploma IV / S1 / S2 / S3 5
409.c
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3
b. Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK
(Rincian 409.a berkode 3), maka bidang keahlian yang dibutuhkan:
Ya Tidak
1. Teknologi dan Rekayasa
1
2
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3

4

3. Kesehatan

5

6

4. Agrobisnis dan Agroteknologi

7

8

5. Perikanan dan Kelautan

1

2

6. Bisnis dan Manajemen

3

4

7. Pariwisata

5

6

8. Seni Rupa dan Kerajinan Tangan

7

8

9. Seni Pertunjukan

1

2

10. Lainnya (tuliskan …………………………..……….....….………...……………)3

4

2

Langsung ke Rincian 410
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
409. c. Jika usaha/perusahaan paling banyak membutuhkan tenaga kerja lulusan
Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 (Rincian 409.a berkode 4 atau 5),
maka bidang keahlian yang dibutuhkan:
Ya
1

Tidak
2

2. Teknik (Mesin, Elektro, Sipil, Kimia, Industri, dll)

3

4

3. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

5

6

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

7

8

5. Ilmu Pendidikan

1

2

6. Ekonomi dan Bisnis (rumpun Ilmu Sosial dan rumpun Ilmu Terapan)

3

4

7. Seni Rupa dan Desain (rumpun Ilmu Humaniora dan rumpun Ilmu Art Design )

5

6

8. Lainnya (tuliskan …………………………..……….....….………...……………)7

8

1. Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan

410. a. Sumber perekrutan tenaga kerja:
Ya
1

Tidak
2

2. Lembaga pendidikan nonformal (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
(LPKS) / Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) / Balai Latihan Kerja
Luar Negeri (BLKLN))

3

4

3. Balai Latihan Kerja (BLK) / Dinas Tenaga Kerja

5

6

4. Agen tenaga kerja

7

8

1. Lembaga pendidikan formal (SMA dan sederajat / Perguruan Tinggi)

2
4
6
8
1

5. Masyarakat (melalui bursa tenaga kerja, iklan dalam media massa, online, 1
2
lamaran langsung)
MEMASANG PENGUMUMAN DI TOKO
6. Lainnya (tuliskan …………………………..……….....….………...……………)3
4
b. Jika sumber perekrutan tenaga kerja lebih dari satu rincian jawaban "Ya" yang dilingkari,
tuliskan nomor urut sumber perekrutan tenaga kerja utama dan salin pada kotak yang
6
tersedia .........................................................................................................................................

3
6

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016
501. Pengeluaran umum
No

Uraian

Satuan
Standar

Banyaknya

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Bahan bakar dan pelumas [ 6 + 7 + 8 + 10 + 11 ]
6. BBM (bensin, solar, minyak tanah, avtur, minyak bakar)
7. Batubara/bricket/kokas
8. LPG/BBG
10. Bahan bakar lainnya (tuliskan …………………..)
11. Pelumas
b. Listrik
c. Gas kota/gas alam
d. Air
e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya
f. Alat tulis kantor
g. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan
h. Administrasi bank dan perantara keuangan
j. Angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos,
jasa kurir
k. Pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan
kecil barang modal
l. Perjalanan dinas pekerja
m. Penelitian dan Pengembangan (Research and
Development
n. Biaya penggunaan jasa pihak lain
(tenaga ahli/profesi, promosi/iklan, sewa kendaraan dan
mesin dengan operator, dll)

p. Sewa bangunan, kendaraan dan mesin (tanpa
operator), peralatan, dan alat perlengkapan
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liter
Kg
Kg

…………
…………
…………

liter
kWh

…………
…………
…………
…………

M3
M3

Nilai (Rupiah)
(5)

681 200 000
632 000 000
0
0
0
49 200 000
17 800 000
0
0
17 130 000
1 600 000
6 600 000
0
2 750 000
52 500 000
2 000 000
0
0
0

189

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
501. Pengeluaran umum
No

Uraian

Satuan
Standar

Banyaknya

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

q. Pendidikan dan pelatihan
r. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB,
bea masuk dan cukai, pajak ekspor/impor, pajak
penjualan, dan pajak lainnya
s. Penyusutan dan amortisasi
u. Biaya lainnya (misal: retribusi, iuran organisasi,

25 600 000
32 000 000
21 000 000
860 180 000

pengeluaran pakaian kerja, makanan, dll)

v. JUMLAH [ a + b + ... + u ]
502. Pengeluaran khusus

Tulisk an pengeluaran k husus yang digunak an. Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 502.a s.d. 502.j pada
Rincian 502.k (Lainnya). Tidak termasuk k ategori "G" Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan
Sepeda Motor (Dimasuk k an k e Blok VI Rincian 601.o.2.b).

No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(5)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k. Lainnya (…………………………………………………….…………)
l. JUMLAH [ a + b + ... + j + k ]
Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
503. Pengeluaran non-operasional
Uraian
Nilai (Rupiah)
No.
(1)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(2)

Dividen/laba yang dibagikan
Bunga yang dibayarkan
Premi asuransi kerugian yang dibayarkan
Pembayaran sewa lahan
Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR , denda, dan transfer lainnya)
JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

(3)

450 000 000
12 350 000
0
0
0
462 350 000

BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016
601. Pendapatan usaha/operasional
o. KHUSUS KATEGORI "G" PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
No.
Uraian
Nilai (Rupiah)
(1)

(2)

1. Penjualan barang dagangan sendiri
2. Beban pokok pendapatan [ a + b - c ]
a. Persediaan awal tahun 2016 (stok awal)
b. Pembelian neto
c. Persediaan akhir tahun 2016 (stok akhir)
3. Komisi penjualan barang konsinyasi neto
4. Nilai barang dagangan yang digunakan sendiri atau diberikan kepada
pihak lain
5. Nilai barang yang rusak/hilang/susut
6. Pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor
7. JUMLAH [ 1 - 2 + 3 + 4 - 5 + 6 ]
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(3)

26 380 992 000
19 265 400 000
1 250 500 000
19 539 900 000
1 525 000 000
125 000 000
15 700 000
15 000 000
0
7 241 292 000
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BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
601. Pendapatan usaha/operasional
p. KHUSUS KATEGORI "L" REAL ESTAT
No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1. Penjualan bersih [ a - b ]
a. Penjualan produk real estat
b. Nilai pembelian/perolehan properti yang terjual
2. Pendapatan sewa produk real estat
3. Komisi dari menjual produk real estat
4. Lainnya (…………………………………………………….……)
5. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + 4 ]
q. TIDAK TERMASUK KATEGORI "G" PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; DAN KATEGORI "L" REAL ESTAT
Tulisk an rincian pendapatan utama yang dihasilk an. Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 601.q.1 s.d. 601.q.10
pada Rincian 601.q.11 (Lainnya)
No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Lainnya (……………………………………..……………………)
12. JUMLAH [ 1 + 2 + … + 11 ]
r. Khusus usaha/perusahaan angkutan bus (KBLI 492) dan angkutan bukan bus (KBLI 494)
1. Apakah usaha/perusahaan menggunakan sistem setoran ?
langsung k e Rincian 602
Ya
1
Tidak
2
2. Jika "Ya", jumlah Sopir setoran: …….. orang
3. Rata-rata pengeluaran, pendapatan, bulan kerja dan hari kerja Sopir setoran selama tahun 2016
Pengeluaran
Hari
Pengeluaran per bulan (Rp) Pendapata
Jumlah
per hari (Rp)
n
kerja
Nama Sopir Setoran
bulan
Bensin/ Perbaikan/
Biaya
per hari
dalam
Setoran
Pelumas
kerja
Solar
Perawatan
lainnya
(Rp)
sebulan
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a.
b.
c.

602. Pendapatan lainnya
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a. Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan
(diisi selain usaha real estat)

b. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (tanpa operator)
(diisi selain usaha persewaan)

c. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (dengan operator)
d. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama
(Diisi selain k ategori "G" Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor)

e Pendapatan atas ongkos kirim barang yang dijual
g. Lainnya (……………………………………………………………… )
h. JUMLAH [ a + b + c + d + e + g ]
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12 000 000
20 000 000
0
0
0
0
32 000 000

191

BLOK VI. PENDAPATAN SELAMA TAHUN 2016 (LANJUTAN )
Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
603. Pendapatan non-operasional
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

0
29 500 000
0
12 000 000
0
41 500 000

a. Laba/dividen yang diterima
b. Bunga yang diterima
c. Klaim asuransi kerugian yang diterima
d. Pendapatan dari sewa lahan
e. Pendapatan lainnya (sumbangan, hibah, hadiah, dll)
h. JUMLAH [ a + b + c + d + e ]

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

Uraian
(1)

701.Harta/aset [ a + b + c + d + e - f + g ]
a. Kas dan setara kas (termasuk simpanan)
b. Piutang/pinjaman yang diberikan
c. Surat berharga [ 1 + 2 + 4 ]
1. Saham
2. Obligasi
4. Lainnya (reksadana, SBI, SPN, dll)
d. Persediaan (bahan baku/penolong, material,
barang setengah jadi, barang jadi, dan barang
dagangan)

e. Harta/aset tetap (nilai bruto) [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ]
1. Tanah
2. Gedung/Bangunan
3. Mesin dan peralatan (alat transportasi;
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dll)

Posisi akhir tahun 2015
(Rupiah)

Posisi akhir tahun 2016
(Rupiah)

(2)

(3)

7 598 000 000
1 250 000 000
150 000 000
125 000 000
0
0
125 000 000

8 851 500 000
1 505 000 000
215 500 000
115 000 000
0
0
115 000 000

1 250 500 000

1 525 000 000

4 850 000 000
1 500 000 000
2 450 000 000

5 550 000 000
2 100 000 000
2 500 000 000

800 000 000

850 000 000

0

0

4. R&D, computer software, eksplorasi mineral,
original product

100 000 000

100 000 000

f. Akumulasi penyusutan dan amortisasi

39 500 000

71 500 000

g. Harta/aset lainnya

12 000 000

12 500 000

935 000 000
595 000 000
225 000 000
0
115 000 000

950 000 000
597 500 000
235 000 000
0
117 500 000

6 663 000 000
2 343 500 000
4 319 500 000

7 901 500 000
2 903 500 000
4 998 000 000

7 598 000 000

8 851 500 000

5. Harta/aset tetap lainnya

702.Kewajiban [ a + b + c + g ]
a. Hutang usaha/kredit dagang
b. Hutang bank dan sewa guna usaha
c. Hutang obligasi dan surat berharga lainnya
g. Kewajiban lainnya
703.Modal [ a + b ]
a. Modal saham
b. Modal lainnya
704. Jumlah Kewajiban + Modal [ 702 + 703 ]

705. a. Apakah usaha/perusahaan telah melakukan revaluasi aset?
Ya
1
Tidak
2

langsung k e Blok VIII

b. Jika "Ya", tahun berapa revaluasi aset terakhir dilakukan? ……………………………………
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BLOK VIII. STATUS PERMODALAN
Blok ini ditanyak an hanya jik a jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berk ode 1 atau 2)

801. Status Permodalan per 31 Desember 2016
a. Persentase Permodalan:

0
0
. . :. . . . . .100
.....
. . :. . . . . . . .0
...

1. Pemerintah pusat

. . :. . . . . . . . . . . %

2. Pemerintah daerah

. . :. . . . . . . . . . . %

3. Swasta nasional/perorangan
4. Asing
Jumlah

:

0
0
1 0 0
0

%
Jik a k urang dari 10%,
lanjut k e Rincian 801.c

%

1 0 0 %

1 0 0

b. Jika isian Rincian 801.a.4 lebih dari atau sama dengan 10%, maka isikan informasi
pemegang saham asing tahun 2016 (urutkan dari pemegang saham terbesar *)
No

Nama

Negara

Bidang Usaha

Kepemilikan Saham (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
3
4
5
*Jik a lebih dari 5 (lima), tulisk an di Blok X. Catatan

c. Apakah perusahaan memiliki penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri ?
(Jika penyertaan modal leb ih dari 1 perusahaan di luar negeri, maka pilih persentase penyertaan modal
tertinggi)

Tidak
Ya, kurang dari 10%

1
2

Ya, 10 - 50 %
Ya, lebih dari 50 %

1

3
4

d. Berapa nilai penambahan/perbaikan besar barang modal (gedung, mesin,
kendaraan, dll)? Rp. …………………………………………………………………………………
700.000.000,-

BLOK IX. RINGKASAN
No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

901.l. Jumlah pendapatan usaha/operasional khusus kategori "G"
(disalin dari Blok VI Rincian 601.o nomor 7 k olom 3)

7 241 292 000

m. Jumlah pendapatan usaha/operasional khusus kategori "L"
(disalin dari Blok VI Rincian 601.p. nomor 5 k olom 3)

n. Jumlah pendapatan usaha/operasional selain kategori "G" dan "L"
(disalin dari Blok VI Rincian 601.q nomor 12 k olom 3)

902.

Jumlah pendapatan lainnya
(disalin dari Blok VI Rincian 602.h k olom 3)

903.

Jumlah pendapatan non-operasional
(disalin dari Blok VI Rincian 603.h k olom 3)

904.

JUMLAH PENDAPATAN [ 901.l + 901.m + 901.n + 902 + 903 ]

905.

Jumlah balas jasa dan upah
(disalin dari Blok IV Rincian 408.e k olom 2)

906.

Jumlah pengeluaran umum
(disalin dari Blok V Rincian 501.v k olom 5)

907.

Jumlah pengeluaran khusus
(disalin dari Blok V Rincian 502.l k olom 5)

908.

Jumlah pengeluaran non-operasional
(disalin dari Blok V Rincian 503.f k olom 3)

910.

JUMLAH PENGELUARAN [ 905 + 906 + 907 + 908 ]

911.

PENDAPATAN - PENGELUARAN [ 904 - 910 ]

32 000 000
41 500 000
7 314 792 000
1 228 710 000
860 180 000
462 350 000
462 350 000
3 013 590 000
4 301 202 000

Catatan: Bila isian Rincian 911 negatif/minus, perik sa penjumlahan masing-masing rincian di atas dan penyalinannya.
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BLOK X. CATATAN

DATA YANG DIGUNAKAN FIKTIF
PENGANTARAN BARANG YANG DIBELI PELANGGAN YANG JARAKNYA LEBIH
DARI 5 KILOMETER BIAYA BAHAN BAKAR DIBEBANKAN KE PELANGGAN DAN
DIURUS LANGSUNG OLEH SOPIR (NEGOSIASI DENGAN SOPIR)
LIBUR KARYAWAN DIATUR SECARA BERGILIRAN ANTARA HARI SENIN SAMPAI
MINGGU

BLOK XI. KETERANGAN PEMBERI JAWABAN DAN PETUGAS
URAIAN

PEMBERI JAWABAN

(1)

(2)

SUMADI

PETUGAS
PENGAWAS/PEMERIKSA

PENCACAH

(3)

(4)

MARWAH

DAUD IBRAHIM

1101.

Nama

1102.

NIP / NMS

1103.

Nomor HP / Telepon

08593508390

08112354393

081538394549

1104.

Jabatan

1105.

E-mail

1106.

Tanggal

PENGUSAHA
sum.adi@gmail.com
10/ 9 s.d. .............
20/ 9/ 17
...............

...........

23/ 9

.............

1107.

Tanda Tangan dan
Stempel Perusahaan
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1919205015015022 001 5101501001

s.d.

25/
9/ 17
............

10/ 9

s.d.

20/ 9/ 17

............
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KATEGORI LAPANGAN USAHA/PERUSAHAAN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
U

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH
DAN AKTIVITAS REMEDIASI
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
REAL ESTAT
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN,
AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
PENDIDIKAN
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
AKTIVITAS JASA LAINNYA
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA

BLOK II. KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN
201. Tuliskan secara lengkap jenis kegiatan utama (meliputi proses dan output):
Kategori H
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Kode KBLI

Untuk usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan
utamanya berdasarkan:
1.
2.
3.
4.

4

Kegiatan yang nilai produksi/omset/pendapatan terbesar;
Jika butir 1 sama besar, maka penentuannya berdasarkan volume terbesar;
Jika butir 1 dan 2 sama besar, maka penentuannya berdasarkan waktu terlama;
Jika butir 1, 2, dan 3 sama besar, maka penentuannya oleh responden.

9

4

2

2

(diisi oleh pengawas)

Catatan: Khusus usaha/perusahaan bengkel dan salon ditentukan berdasarkan nature/izin

202. Produk utama (barang atau jasa) yang dihasilkan/dijual:
Angkutan Bajaj
203. Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan:
a. Nama
b. Jenis kelamin

: Abid Habibulloh

c. Umur

: 57 tahun (dibulatkan ke bawah)

: Laki-laki

1

Perempuan

2

1
5 7

d. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan:
Tidak tamat SD
SD dan sederajat
SMP dan sederajat
SMA / Madrasah Aliyah / Paket C
204. a. Status badan usaha:
PT
CV
Firma
Koperasi / Dana Pensiun

1
2
3
4

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Diploma I / II / III
Diploma IV / S1
S2 / S3

5
6
7
8

5

1
2
3
4

Yayasan
Ijin khusus dari instansi berwenang
Perwakilan perusahaan/lembaga asing
Tidak berbadan usaha

5
6
7
8

8

2

1

b. Jika Rincian 204.a berkode 6 atau 8, apakah mempunyai laporan keuangan?
Ya
1
Tidak
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BLOK II: KARAKTERISTIK USAHA/PERUSAHAAN (LANJUTAN )
205. Tahun mulai beroperasi secara komersial: 1990

1 9 9 0

206. Apakah usaha/perusahaan menjadi anggota asosiasi?
Ya
1

Tidak

2

207. Jika Rincian 201 kategori "F" Konstruksi, kode kualifikasi usaha:
Perorangan
1
Kecil 3 (K3)
4
Besar 1 (B1)
Kecil 1 (K1)
2
Menengah 1 (M1)
5
Besar 2 (B2)
Kecil 2 (K2)
3
Menengah 2 (M2)
6
Non Kualifikasi
208. Jaringan usaha/perusahaan:
Tunggal
1
Kantor Cabang
Kantor pusat
2
Perwakilan

3
4

1

7
8
9

Pabrik/Unit Kegiatan

5

1

209. a. Jika Rincian 201 kategori "H" Pengangkutan dan Pergudangan yang kegiatan utamanya
angkutan darat atau ASDP, misal: bus umum, taksi, ojek, becak, delman, perahu,
ketinting, kelotok, dll, apakah sebagai:
Pemilik kendaraan
1
Pemilik merangkap sopir/pengemudi
3
Sopir/pengemudi setoran
2
b. Jika Rincian 209.a berkode 1 atau 3, berapa jumlah armada yang dimiliki: 15

1

1 5

210. Jika Rincian 201 kategori "C" Industri Pengolahan, apakah lokasi usaha berada pada
sentra industri?
Ya
1
Tidak
2

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA
301. a. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan pernah menerima kredit dari
lembaga keuangan?
langsung k e Rincian 302 Tidak Pernah
Pernah
1

1

2

b. Jika "Tidak pernah", maka alasan utamanya adalah:
Tidak tahu prosedur
1
Suku bunga tinggi
4
Prosedur sulit
2
Usulan ditolak
5
Tidak ada agunan
3
Lainnya ( …………………………
) 6
302. Apakah usaha/perusahaan menggunakan komputer (PC Desktop/Laptop/Notebook/
Netbook/Tablet)?
Ya

1

303. a. Apakah usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya
1
Tidak 2

Tidak

2

2

langsung ke Rincian 304

2

b. Jika "Ya", maka untuk keperluan apa saja usaha/perusahaan menggunakan internet?
Ya

Tidak

1. Sebagai sarana komunikasi

1

2

2. Untuk mencari informasi

3

4

3. Sebagai sarana pemasaran/iklan

5

6

4. Sebagai sarana penjualan dan/atau pembelian

7

8

5. Lainnya (tuliskan …………………………...………………….……...…………) 1

2

Pedoman Pencacah

197

BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
304. a. Apakah usaha/perusahaan memiliki sertifikat skala nasional/internasional?
langsung ke Rincian 305
Ya
1
Tidak 2

2

b. Jika "Ya", jenis sertifikasi yang dimiliki:
Ya

Tidak

1. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)

1

2

2. Sertifikasi nasional lainnya ( misal: Halal MUI, LPJK, dll)

3

4

3. Sertifikasi internasional (misal: ASTM, ISO, ITU, CAC, IEC , dll)

5

6

305. Apakah usaha/perusahaan memiliki hak paten/hak cipta/Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI)?
Ya

1

Tidak

2

2

306. Apakah selama tahun 2016 usaha/perusahaan mengalami kendala/kesulitan berikut?
Ya

Tidak

a. Permodalan/likuiditas

1

2

2

b. Bahan baku/barang dagangan

3

4

4

c. Pemasaran

5

6

6

d. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi

7

8

8

e. Infrastruktur (jalan, komunikasi, dan lainnya)

1

2

1

f. Tenaga kerja

3

4

4

g. Peraturan dan birokrasi pemerintah

5

6

5

h. Pungutan liar

7

8

7

i. Adanya pesaing

1

2

1

j. Lainnya (tuliskan ……………………………………………..…….…………………) 3

4

4

307. a. Apakah selama tahun 2016 pernah menjalin kemitraan dengan usaha/perusahaan
langsung ke Rincian 308
Ya
1
Tidak 2
b. Jika "Ya", jenis kemitraan yang dijalin dalam hal:
Ya Tidak
1. Penyediaan uang/barang modal
1
2
2. Pengadaan bahan baku/barang dagangan

3

4

3. Pemasaran

5

6

4. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan

7

8

5. Lainnya (tuliskan …………………………………………….………....……...……..)
1

2

2

308. Bagaimana perolehan laba usaha/perusahaan tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2015? Laba yang dimak sud adalah laba sebelum pajak (Earning Before Tax).
Meningkat
Tetap

1
2

Menurun
Tidak dapat dibandingkan

3
4

1

309. Bagaimana prospek usaha/perusahaan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017?
Lebih baik
Sama baik
Sama buruk
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2
3

Lebih buruk
Tidak dapat dibandingkan

4
5

2
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
310. a. Apakah ada rencana untuk mengembangkan/memperluas usaha/perusahaan
pada masa yang akan datang?
langsung k e Rincian 310.c
Ya
1
Tidak
2
b. Jika Rincian 310.a berkode 1 "Ya", maka rencana yang akan dilakukan:
Ya Tidak
1. Memperluas tempat usaha
1
2

1

1

2. Membuka cabang

3

4

4

3. Meningkatkan keahlian

5

6

6

4. Diversifikasi (penganekaragaman) produk

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan penambahan armada)

1

2

1

Langsung ke Rincian 311
c. Jika Rincian 310.a berkode 2 "Tidak", maka alasan utama adalah:
Kekurangan modal

1

Kurang keahlian

Kesulitan pemasaran

2

Lainnya (tuliskan ……...…………..……..) 4

3

311. Persentase nilai barang/jasa dijual ke (selama setahun yang lalu):
a. Dalam negeri

: 100 %

1 0 0

1. Dalam satu kabupaten/kota

: 70 %

7 0

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

: 30 %

3 0

3. Provinsi lain

:0 %

b. Luar negeri

:
JUMLAH :

0 %
1 0 0

%

c. Penjualan ke:
1. Konsumen akhir (rumah tangga)

: ……………. %

2. Pedagang eceran

: ……………. %

3. Pedagang besar (eksportir, distributor, agen, grosir, pengumpul)
: ……………. %
: ……………. %

4. Industri dan pelaku komersial lainnya
5. Pemerintah/institusi
JUMLAH

: ……………. %
:
1 0 0
%

312. Bahan baku/penolong/material/barang dagangan yang digunakan berasal dari:
Khusus untuk k ategori "B" Pertambangan dan penggalian, "C" Industri pengolahan, "D" Pengadaan listrik ,
gas, uap/air panas dan udara dingin, "E" pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur
ulang sampah, dan ak tivitas remediasi, "F" Konstruk si, dan "G" Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

: ……………. %

a. Dalam negeri
1. Dalam satu kabupaten/kota

: ……………. %

2. Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

: ……………. %

3. Provinsi lain

: ……………. %

b. Luar negeri

: …………….. %
JUMLAH :
1 0 0
%

317. Sistem/cara yang digunakan dalam pengelolaan usaha/perusahaan:
Waralaba (franchise )
1
Konsinyasi
Multi level marketing
2
Konvensional

3
4

4

318. a. Apakah usaha/perusahaan sedang menjadi anggota koperasi?
langsung k e Rincian 319.a
Ya
1
Tidak
2

1

b. Jenis pelayanan dari koperasi yang pernah diterima selama tahun 2016
Ya

Tidak

1. Pinjaman uang/barang modal

1

2

2

2. Pengadaan bahan baku/barang dagangan

3

4

4

3. Pemasaran

5

6

6

4. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan

7

8

8

5. Lainnya (tuliskan penambahan armada)

1

2

1
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BLOK III. KENDALA DAN PROSPEK USAHA (LANJUTAN )
319. a. Sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha/perusahaan dan
operasional kantor:
Ya
1. Air tanah
1

Tidak
2

1

2. Air kemasan/isi ulang

3

4

3

3. Usaha/perusahaan air minum

5

6

5

4. Usaha/perusahaan air baku

7

8

8

5. Sungai/danau/waduk

1

2

2

6. Lainnya (tuliskan ………………………………………………..……...……….. ) 3

4

4

4

2

b. Jika Rincian 319.a.1 berkode 1 "Ya", alat/pompa air apa yang digunakan?
Pompa artesis
1
Katrol/timba air
Pompa air listrik

2

Pompa air tangan

3

Lainnya (tuliskan ………………………..) 5

c. Volume air yang digunakan (termasuk yang diperoleh tanpa biaya) sebulan yang lalu
150 M 3.

1 5 0

BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA
401. Pekerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja
k. Jumlah bulan kegiatan selama tahun 2016

12

bulan

1 2

l. Banyaknya pekerja, hari kerja, dan jam kerja selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada
kegiatannya
1. Rata-rata pekerja tetap (termasuk pemilik)

2

orang/bulan

2. Rata-rata pekerja kontrak

orang/bulan

3. Rata-rata pekerja tidak tetap/harian

orang/bulan

4. Rata-rata pekerja outsourcing

orang/bulan

5. Rata-rata pekerja asing

2

orang/bulan

6. Rata-rata pekerja tidak dibayar

1

orang/bulan

1

7. Rata-rata hari kerja per bulan

30

hari

3 0

8. Rata-rata jam kerja per hari

16

jam

1 6

m. Banyaknya pekerja tetap dan pekerja kontrak menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, kelompok
umur, dan jenis kelamin selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya
Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah
(2) + (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Jenjang Pendidikan [ a + b + c + d ]
a. Tidak tamat SD
b. SD dan sederajat
c. SMP dan SMA

2

2

2

2

d. Perguruan tinggi
2. Kelompok umur [ a + b ]
a. Kurang dari 15 tahun
b. 15 tahun atau lebih

402. Banyaknya pekerja yang telah memperoleh sertifikasi keahlian/profesi : ……….…… orang
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BLOK IV. PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA (LANJUTAN )
403. a. Jenis pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti oleh sebagian/seluruh pekerja
Terhitung mulai usaha/perusahaan beroperasi secara k omersial

Ya
1

Tidak
2

2

2. Keterampilan/teknik produksi

3

4

4

3. Pemasaran

5

6

6

4. Lainnya (tuliskan …..……….….......................................………..………… .)

7

8

8

Ya
1

Tidak
2

2. Pemerintah

3

4

3. Usaha/perusahaan swasta lain

5

6

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

7

8

5. Lainnya (tuliskan …..……….….......................................………..………… .)

1

2

1. Manajerial

Jika jawaban Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 "Tidak", langsung ke Rincian 408.

b. Penyelenggara pelatihan/penyuluhan yang pernah/sedang diikuti:
1. Usaha/perusahaan sendiri

408. Balas jasa dan upah pekerja
Uraian

Jumlah (Rupiah)

(1)

(2)

a. Balas jasa pekerja tetap dan kontrak [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ]

5 000 000
5 000 000

1. Gaji dan tunjangan rutin
2. Upah lembur
3. Uang transportasi dan uang makan
4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya
5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial
6. Asuransi tenaga kerja
b. Upah pekerja tidak tetap/harian
c. Pengeluaran untuk pekerja outsourcing
d. Balas jasa pekerja asing
e. JUMLAH [ a + b + c + d ]

5 000 000

f. Rata-rata upah pekerja harian per orang per hari (orang/hari)

: ……….…… orang

BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA SEBULAN YANG LALU ATAU
BULAN TERAKHIR YANG ADA KEGIATANNYA
501. Pengeluaran umum
No.

Uraian

Satuan
Standar

Banyak/
Volume

Nilai (Rupiah)
Sebulan yang lalu *)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

liter

23

900.000

kWh

115

200.000

50

100.000

a. Bahan bakar dan pelumas [ 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ]
6. BBM (bensin, solar, minyak tanah, minyak bakar)
7. Batubara/bricket/kokas
8. LPG/BBG
9. Biomass (kayu bakar, arang, dan sekam)
10. Bahan bakar lainnya (tuliskan …………………..)
11. Pelumas
b. Listrik

liter
Kg
Kg

c. Gas kota/gas alam

M3

d. Air

M3

e. Telepon, internet, dan komunikasi lainnya
f. Alat tulis kantor

250.000

g. Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan
h. Administrasi bank dan perantara keuangan

36.000

i. Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan
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BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA SEBULAN YANG LALU ATAU
BULAN TERAKHIR YANG ADA KEGIATANNYA
501.
No.

Uraian

(1)

(2)

Nilai (Rupiah)

Angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos dan jasa
kurir
k. Pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan kecil
barang modal

Setahun

Sebulan yang lalu *)

(5)

(6)

30 000 000

2 500 000

3 600 000

300 000

65 004 000

5 417 000

98 604 000

8 217 000

j.

l. Perjalanan dinas pekerja
m. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development )
n. Biaya Penggunaan jasa pihak lain
(tenaga ahli/profesi, promosi/iklan, sewa kendaraan dan mesin
dengan operator, dll)

p. 1. Sewa bangunan
2. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan (tanpa operator),
dan
alat perlengkapan
q. Pendidikan dan pelatihan
r. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PBB, bea masuk
dan cukai, pajak ekspor impor, pajak penjualan, dan pajak
lainnya
s. Penyusutan dan amortisasi
t. Biaya eksplorasi kegiatan pertambangan
u. Biaya lainnya (misal: retribusi, iuran organisasi, pengeluaran
pakaian kerja, makanan, dll)

v. JUMLAH [ a + b + c + ... + t + u ]
*) atau bulan terak hir yang ada k egiatannya

502. Pengeluaran khusus (biaya bahan baku/penolong/material dan jasa yang sudah digunakan)
Diisi untuk usaha/perusahaan SELAIN KATEGORI "G" Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan
Sepeda Motor (Kategori "G" dimasuk k an k e Blok VI Rincian 601.t nomor 2 k olom (3)).
Tulisk an bahan bak u/penolong/material utama yang digunak an. Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain Rincian 502.a
s.d 502.j pada Rincian 502.k (Lainnya).

No

Bahan Baku/Penolong/Material dan Jasa
(termasuk bahan peledak dan kimia)

(1)

(2)

a. Biaya Uji KIR

Satuan
Standar

Banyaknya

Nilai (Rupiah)
Sebulan yang lalu *)

(3)

(4)

(8)

Unit

15

187 500

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k. Lainnya (……………………………………………….)
l. JUMLAH [ a + b + ... + k ]

187 500

*) atau bulan terak hir yang ada k egiatannya
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BLOK V. BIAYA/PENGELUARAN SELAMA SEBULAN YANG LALU ATAU
BULAN TERAKHIR YANG ADA KEGIATANNYA
Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
503. Pengeluaran non-operasional
Nilai (Rupiah)
No.

Uraian

(1)

Setahun

Sebulan yang lalu *)

(3)

(4)

27 000 000

2 250 000

20 000 000

1 600 000

47 000 000

3 850 000

(2)

a. Dividen/laba yang dibagikan
b. Bunga yang dibayarkan
c. Premi asuransi kerugian yang dibayarkan
d. Pembayaran sewa lahan
e.

Pengeluaran lainnya (sumbangan, CSR , denda, dan transfer
lainnya)

f. JUMLAH [ a + b + c + d + e ]
*) atau bulan terak hir yang ada k egiatannya

BLOK VI. PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA SEBULAN YANG
LALU ATAU BULAN TERAKHIR YANG ADA KEGIATANNYA
601. Pendapatan usaha/operasional
s. Produksi/pendapatan barang/jasa yang dihasilkan
DIISI UNTUK USAHA/PERUSAHAAN SELAIN KATEGORI "G" PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
Jik a lebih dari 10, mak a jumlahk an nilai selain rincian 601.s.1 s.d 601.s.10 pada rincian 601.s.11 (Lainnya).

No.

Jenis Barang/Jasa yang Dihasilkan

Satuan
Standar

Banyaknya/
Volume

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Setoran dari supir/pengemudi

unit

Nilai (Rupiah)
(5)

45 000 000

15

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Lainnya ( ……………………………...……………….)
12. JUMLAH [ 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 + 11 ]

45 000 000

t. Penjualan dan pembelian dari kegiatan utama kategori "G" Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.

Nilai penjualan
Nilai pembelian barang yang terjual
Komisi penjualan barang konsinyasi neto
Pendapatan jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor
Laba kotor [ 1 - 2 + 3 + 4 ]
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BLOK VI. PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN SELAMA SEBULAN YANG
LALU ATAU BULAN TERAKHIR YANG ADA KEGIATANNYA (LANJUTAN )
602. Pendapatan lainnya
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

a. Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan
(diisi selain usaha real estat)

b. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (tanpa operator)
(diisi selain usaha persewaan)

c. Pendapatan dari menyewakan alat dan perlengkapan (dengan operator)
d. Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama
(diisi selain usaha perdagangan)

e. Pendapatan atas ongkos kirim barang yang dijual
g. Lainnya (……………………………………………………………)
h. JUMLAH [ a + b + c + d + e + g ]
Khusus usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 berkode 1 atau 2)
603. Pendapatan non-operasional
No.

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

f. Pendapatan dari bunga, dividen dan sejenisnya
g. Pendapatan dari transfer (klaim asuransi, sumbangan, hibah, hadiah, dll)
h. JUMLAH [ f + g ]

BLOK VII. NERACA USAHA/PERUSAHAAN
Blok ini ditanyakan hanya jika jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 b erkode 1 atau 2)

Uraian

Posisi akhir tahun 2015
[ Rupiah ]

Posisi akhir tahun 2016
[ Rupiah ]

(1)

(2)

(3)

555 000 000

539 996 000

100 000 000

150 000 000

455 000 000

389 996 000

455 000 000

389 996 000

435 000 000

319 000 000

701.Harta/aset [ a + b + c + d + e + g ]
a. Kas dan setara kas (termasuk simpanan)
b. Piutang/pinjaman yang diberikan
c. Surat berharga (Saham, obligasi, dll)
d. Persediaan (bahan baku/penolong, material, barang
setengah jadi, barang jadi, dan barang dagangan)

e. Harta/aset tetap: [ 1 + 2 + 3 ]
1. Tanah
2. Gedung/Bangunan
3. Mesin dan peralatan (alat transportasi;
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dll)

g. Harta/aset lainnya
702. Kewajiban (hutang usaha/kredit dagang, hutang bank
dan sewa guna, hutang obligasi dan surat berharga
lainnya)

204

Pedoman Pencacah

BLOK VIII. STATUS PERMODALAN
Blok ini ditanyakan hanya jika jaringan usaha/perusahaan "Tunggal" atau "Kantor Pusat" (Blok II Rincian 208 b erkode 1 atau 2)

801. Status Permodalan
d. Berapa nilai penambahan/perbaikan besar barang modal (gedung, mesin, kendaraan, dll)?
Rp. 35.000.000,802. Komposisi permodalan usaha/perusahaan
Sumber modal

Awal pendirian

Saat pencacahan

(1)

(2)

(3)

a. Milik sendiri

50

50

b. Pinjaman dari bank

50

50

c. Pinjaman/penyertaan modal dari lembaga keuangan bukan bank
(koperasi, modal ventura)

d. Pinjaman dari perorangan, keluarga, dan lainnya
JUMLAH

1 0 0 %

803. Jika sumber Rincian 802.b sumber modal pinjaman dari bank terisi, maka:
a. Berapa besarnya pinjaman bank?
sampai dengan Rp 50 juta
1
Lebih dari Rp 500 juta
lebih dari Rp 50 juta - 500 juta
2

1 0 0 %

3

2

b. Persentase nilai agunan terhadap jumlah pinjaman yang digunakan?
Tidak menggunakan agunan
1
50% - 100 %
kurang dari 50 %
2
lebih dari 100 %

3
4

3

c. Jenis pinjaman bank yang diperoleh:
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1

2

1

Lainnya (tuliskan …..……………)

BLOK IX. RINGKASAN
No

Uraian

Nilai (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

901.o. Jumlah pendapatan dari kegiatan utama (selain usaha perdagangan)
(disalin dari Blok VI Rincian 601.s nomor 12 k olom 5)

45 000 000

p. Jumlah pendapatan dari kegiatan utama usaha perdagangan
(disalin dari Blok VI Rincian 601.t nomor 3 k olom 3)

902.

Jumlah pendapatan lainnya
(disalin dari Blok VI Rincian 602.h k olom 3)

903.

Jumlah pendapatan non-operasional
(disalin dari Blok VI Rincian 603.h k olom 3)

904.

JUMLAH PENDAPATAN [ 901.o + 901.p + 902 + 903 ]

905.

Jumlah balas jasa dan upah
(disalin dari Blok IV Rincian 408.e k olom 2)

906.

8 217 000

Jumlah biaya bahan baku/penolong/material
(disalin dari Blok V Rincian 502.l k olom 8)

908.

5 000 000

Jumlah pengeluaran umum
(disalin dari Blok V Rincian 501.v k olom 6)

907.

45 000 000

187 500

Jumlah pengeluaran non-operasional
(disalin dari Blok V Rincian 503.f k olom 4)

3 850 000

910.

JUMLAH PENGELUARAN [ 905 + 906 + 907 + 908 ]

17 254 500

911.

PENDAPATAN - PENGELUARAN [ 904 - 910 ]

27 745 500

Catatan: Bila isian Rincian 911 negatif/minus, perik sa penjumlahan masing-masing rincian di atas dan penyalinannya.
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BLOK X. CATATAN

BLOK XI. KETERANGAN PEMBERI JAWABAN DAN PETUGAS
PEMBERI JAWABAN

(1)

(2)

(3)

Abid Habibulloh

Kharisma

1101.

Nama

1102.

NIP / NMS

1103.

Nomor HP/Telepon

(021)44484851

1104.

Jabatan

Pemilik

1105.

E-mail

1106.

Tanggal

1107.

Tanda Tangan dan
Stempel Perusahaan
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PETUGAS
PENGAWAS/PEMERIKSA

URAIAN

08/07/2017

s.d.

PENCACAH
(4)

Yulita

198704262009021000

196007161983022000

081283766961

08211234500

08/07/2017 08/08/2017

s.d.

08/08/2017

08/07/2017 s.d.

08/07/2017
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KARTU KENDALI PCS
PENDATAAN UMK DAN UMB SE2016
IDENTITAS PERUSAHAAN

IDENTITAS KARTU KENDALI

Provinsi

: ………………………………………………………………

Kabupaten/Kota

: ………………………………………………………………

1. SE2016-UMB PRODUKSI

Kecamatan

: ………………………………………………………………

2. SE2016-UMB.KEUANGAN

Kelurahan/Desa/Nagari

: ………………………………………………………………

3. SE2016-UMB.NON KEUANGAN

Nomor Blok Sensus (NBS)

: ………………………………………………………………

4. SE2016-UMK

Nomor Subblok Sensus (NSBS)

: ………………………………………………………………

Nomor Urut Usaha/Perusahaan (NUP)

: ………………………………………………………………

Nama Petugas

: ..……...…………………………

Nama Perusahaan

: ………………………………………………………………

NIP / NMS

: ..……...…………………………

Alamat Perusahaan

: ………………………………………………………………

Nomor HP

: ..……...…………………………

Kode Pos

: ………………………………………………………………

No. Telepon/Fax

: ………………………………………………………………

Tanda Tangan

: ..……...…………………………

Email

: ………………………………………………………………

Contact Person

: ………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………

Nomor HP

: ………………………………………………………………

Jenis Kuesioner (Lingkari Salah Satu )

KEGIATAN KUNJUNGAN PETUGAS PENCACAH

Kunjungan ke:

Tanggal

(1)

(2)

Nama yang memberi
keterangan di perusahaan/
penerima dokumen
(3)

Jabatan

(4)

Apakah isian
kuesioner
lengkap ?
1. Ya, 2.
Tidak
(5)

Janji / hasil yang diperoleh
atau catatan petugas

Tanda tangan
responden

(6)

(7)

Antar dokumen/ w aw ancara (I)
II
III
IV
V
Dokumen masuk
Catatan : 1. Kartu ini harus dilaporkan kepada PMS setiap pertemuan
Catatan : 2. Untuk usaha/perusahaan yang akan mengisi data secara online kartu ini harus segera diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota melalui PMS dan pastikan alamat email perusahaan penerima link terisi pada kolom (6)
Catatan : 3. Akhir pelaksanaan, kartu kendali diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota melalui PMS
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KARTU MONITORING PMS
PENDATAAN UMK DAN UMB SE2016

Nama PCS

: ……………………………

Provinsi

Target usaha/
perusahaan

No. HP

Kabupaten/Kota : ……………………………

1. ……………..…

……………………

Nama PMS

: ……………………………

2. ……………..…

……………………

HP

: ……………………………

3. ……………..…

……………………

Tanda tangan

: ……………………………
Kuesioner

Nomor PertemuTanggal
PCS
an ke:

(1)

(2)

I

(3)

Diterima oleh PMS

Jumlah

Kumulatif

(4)

(5)

Masih di
usaha/
perusahaan

Belum
didistribusikan

Jumlah
usaha/
perusahaan
tidak didata

(5)+(6)+(7)+(8)

Jumlah

Kumulatif

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Jumlah

Yang diperiksa PMS

Tanda
tangan
PCS

Keterangan

(12)

(13)

1
2
3
4
5
6
7
8

II

1
2
3
4
5
6
7
8

III

1
2
3
4
5

VIII

6
7
8
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6

5

4

3

2

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

Baru

Lama

(3)

(2)

(1)

1

Keterangan
Alamat

Nama
Usaha/Perusahaan

:
:

No

Provinsi
Kabupaten/Kota

Kode dan
Nama
Kecamatan
(4)

Kode dan Nama
Desa/Kelurahan/
Nagari
(5)

(6)

NBS/
NUP
NSBS

Jenis
Kuesioner
(9)

Kegiatan Utama
Kategori/KBLI
(8)

Alamat
(7)

FORMULIR PEMBERITAHUAN PINDAH ALAMAT
Diisi bila SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB.G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (10) berkode 2*

