
BPS App adalah fitur pada website BPS yang berisi beberapa
tautan menuju ke halaman web aplikasi website BPS. BPS App
dapat diakses secara langsung pada beranda www.bps.go.id . 

unduh publikasi

Berikut daftar aplikasi yang terdapat pada BPS App.

Data Perencanaan PembangunanB

1. Pada beranda www.bps.go.id, klik banner “Data Perencanaan Pembangunan”.

2. Berikut antarmuka “Data Perencanaan Pembangunan” lengkapa dengan
    penjelasan fitur-fitur yang disediakan. Kami merekomendasikan pengguna
    untuk memanfaatkan fitur pencarian tabel global terlebih dahulu.

Fitur ini bertujuan menampilkan tabel-tabel yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan termasuk 17 SDG’s Goals. Tabel yang dicakup
adalah tabel-tabel statistik yang terdapat pada publikasi Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka. Format tabel yang tersedia adalah
Excel dan JSON. Berikut cara unduhnya.

Masukkan kata kunci pada
mencari tabel secara global

Hasil pencarian bisa difilter berdasarkan level
jenjang wilayah dengan klik kolom “level”.

Klik untuk akses tabel-tabel
yang berhubungan dengan
perencanaan pembangunan

Klik untuk akses tabel-tabel
yang bersesuaian dengan

17 SDG’s Goal

Klik untuk akses tabel-tabel
yang terdapat dalam publikasi

“Daerah Dalam Angka”
seluruh Indonesia.

unduh Berita resmi statistikFitur ini bertujuan menampilkan berita resmi statistik (BRS)
yang telah dirilis oleh BPS. Berikut cara unduhnya.

Klik judul BRS yang dicari2Pilih BRS berdasarkan kategori,
bulan, atau tahun rilis BRS. Lalu
klik “Cari”

1 Unduh BRS3

BPS APP

1.  Silastik, untuk layanan konsultasi, data mikro, dan peta digital
     wilayah kerja statistik.
2.  WebApi, untuk interoperabiltas data statistik antarsistem.
3.  SDGs, untuk akses ke tabel-tabel yang dibutuhkan dalam
     mendukung 17 SDG’s Goals.
4.  Indikator Strategis, untuk akses indikator strategis lengkap
     dengan peta tematiknya.
5.  SIG, akses informasi terkait kerangka wilayah kerja statistik, 
     peta interaktif, dan publikasi peta analog.
6.  Tabel Dinamis, akses ke table generator.
7.  Ekspor-Impor, akses ke data ekspor-impor menurut komoditas,
     negara, dan pelabuhan.
8.  Metadata, akses ke metadata kegiatan statistik.
9.  Master File Desa, akses ke kode wilayah versi BPS.
10. SPK Online, akses ke kode klasifikasi yang digunakan BPS.
11. Digilib, akses ke katalog perpustakaan BPS.
12. Sensus Pertanian, berisi tautan ke situs sensus pertanian 2013.
13. Sensus Ekonomi, berisi tautan ke situs sensus ekonomi 2016.
14. Sensus Penduduk, berisi tautan ke situs sensus penduduk 2010.
 

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291, 3507057 (layanan data)

Layanan Data: silastik.bps.go.idHomepage: http://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik @bps_statistics@bps_statistics BPS Statistics

mengunduH
CARA

data bps



Menu publikasi berisi kumpulan publikasi yang dirilis oleh BPS.
Format yang tersedia adalah PDF. Berikut cara unduh publikasi

1. Kunjungi website BPS Pusat ( www.bps.go.id ) atau website
    BPS daerah.
2. Pilih menu 'Publikasi'
3. Setelah halaman publikasi terbuka, tanpa perlu memilih
    opsi tahun, masukkan kata kunci dari publikasi yang Anda cari.
4. Secara default, sistem mencari berdasarkan judul dan abstraksi
    publikasi. Untuk pencarian hanya berdasarkan judul, centang
    "Cari berdasarkan judul saja".
5. Klik tombol 'Tampilkan'
6. Setelah hasil pencarian ditampilkan, klik tombol 
    'Unduh Publikasi' pada publikasi yang sesuai.

2. Jika Anda mengalami kendala dalam pemilihan kata kunci,
    silakan hubungi telepon langsung layanan data statistik di
    (021)3507057 selama jam kerja BPS.
  

tips
1. Contoh beberapa kata kunci pencarian populer.
  statistik kesejahteraan rakyat statistik indonesia

keadaan angkatan kerja keuangan pemerintahkonsumsi

manufaktur

WEBSITE BPS

Tabel Statistik

BPS App

Publikasi Berita Resmi
Statistik

unduh publikasi

Publikasi Secara UmumA

Berikut empat publikasi utama dapat diunduh secara langsung di
beranda website BPS:
1. Statistik Indonesia edisi terbaru
2. Statistik Indonesia dalam Infografis edisi terbaru
3. Katalog Publikasi BPS edisi terbaru
4. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi edisi terbaru

Publikasi UtamaB

Fitur tabel berisi data dalam bentuk tabel yang dapat diunduh dalam
format yang bisa dibaca mesin. Terdapat dua cara mengakses tabel
statistik sebagai berikut.

unduh TABEL

Secara UmumA
Tabel yang dicakup adalah tabel-tabel statistik dalam berbagai subyek. Format tabel yang tersedia adalah Excel, JSON, dan CSV.
Berikut cara unduhnya.

Pilih subyek statistik1 Pilih judul tabel pada tab statistik dasar,
statistik sektoral, atau tabel dinamis.

2 Unduh tabel3

Publikasi Utama

Data
Perencanaan

Pembangunan


