
1. PERPUSTAKAAN
Layanan yang tersedia: baca dan salin langsung 
publikasi BPS baik versi softcopy maupun hardcopy.
Telepon:
(021) 385-7046 atau
(021) 381-0291
Ext. 3240-3
Lokasi: Gedung 2 lantai 1

2. RUANG GALERI BUKU
Layanan yang tersedia: 
pembelian publikasi 
hardcopy BPS.
Telepon: (021) 385-7046
Ext. 7445
Email: bookstore@bps.go.id
Lokasi: Gedung 2 lantai 1

3. RUANG KONSULTASI STATISTIK
Layanan yang tersedia: konsultasi data statistic dan 
pembelian softcopy publikasi, datamikro, serta peta 
wilayah kerja statistik.
Telepon:
(021) 350-7057 atau (021) 384-1195 Ext. 3230-3234
Lokasi: Gedung 2 lantai 3
Alamat surat ditujukan 
kepada Direktur Diseminasi 
Statistik, jika Anda 
menggunakan media surat 
untuk  permintaan data

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna 
untuk memperoleh data statistic, BPS menyediakan 
Pelayanan Statistisk Terpadu (PST) yang terdiri atas 3 jenis 
layanan sebagai berikut:

Pelayanan Data BPS

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4
Fax: (021) 3456285, E-mail: bpshq@bps.go.id
Homepage: http://www.bps.go.id

[PODES]
POTENSI DESA

2. DATA MIKRO
Untuk memfasilitasi pengguna data dalam 
melakukan pengolahan/tabulasi sendiri, data PODES 
tersedia dalam bentuk data mikro dengan format 
.dbf. Informasi dalam data mikro sesuai dengan 
ketersediaan variabel pertanyaan dalam kuesioner 
PODES. Biaya yang dikenakan berdasarkan  file size 
sesuai dengan tarif PNBP berdasarkan PP No. 7 Tahun 
2015, yang bisa dilihat melalui link berikut:
http://www.bps.go.id/website/fileMenu/PP-PNBP-No-
7-Tahun-2015.pdf

2. METADATA
Informasi lebih lanjut mengenai konsep, definisi, dan 
metodologi yang digunakan dalam kegiatan PODES 
dapat diakses melalui website BPS.



• Menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan, 
dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah 
administrasi pemerintah.

• Menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan 
klasifikasi/tipologi wilayah dan penyusunan statistik 
wilayah kecil.

• Melengkapi penyusunan kerangka sampling untuk 
kegiatan statistik lain lebih lanjut.

Beberapa data dan informasi yang bisa diperoleh dari 
hasil Potensi Desa (PODES) dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: 
Keterangan umum desa, kependudukan dan 
ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, 
antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan 
kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olahraga, 
angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, 
otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, 
serta keterangan pemerintah desa.
Sumber: Statistik Potensi Desa Indonesia

Pendataan Potensi Desa [PODES] Diseminasi hasil PODES

Tujuan PODES

Variabel Penting

• Pada umumnya rutin dilaksanakan sebanyak 3 kali 
dalam kurun waktu 10 tahun atau setiap 3 tahun sekali.

• Data yang tersedia mulai tahun 1976, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2003, 2005, 
2008, 2011, 2014

• Dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh wilayah 
administrasi pemerintah terendah setingkat desa, 
kecamatan, dan kabupaten/kota

• Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber 
yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran 
dokumen terkait.

1. PUBLIKASI
Data PODES tersedia dalam bentuk publikasi baik 
hardcopy maupun softcopy dengan format PDF. 
Beberapa publikasi tersebut antara lain:
• Statistik Potensi Desa Indonesia
• Statistik Potensi Desa Provinsi
   (sesuai jumlah provinsi di Indonesia)
• Statistik Infrastruktur Indonesia
• Ringkasan Eksekutif Statistik
   Potensi Desa Indonesia  2011

PUBLIKASI HARDCOPY
• Kunjungan langsung ke Perpustakaan BPS untuk 

membaca publikasi hardcopy.
• Pembelian publikasi hardcopy tersedia di Ruang Galeri 

Buku.

PUBLIKASI SOFTCOPY
Publikasi tersebut dapat diperoleh melalui:
Website BPS (http://www.bps.go.id) pada menu 
publikasi. Di sini tersedia publikasi versi softcopy yang 
bisa diunduh gratis. 

Pembelian publikasi softcopy tersedia di Ruang 
Konsultasi Statistik. Biaya yang dikenakan berdasarkan 
jumlah halaman sesuai dengan tarif PNBP berdasarkan 
PP No. 7 Tahun 2015.

Data terkait hasil kegiatan PODES dapat diperoleh melalui 
beberapa media yang disediakan BPS sebagai berikut:


