
Pelayanan Data BPS

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi 
pengguna untuk memperoleh data statistik, BPS 
menyediakan PST yang terdiri atas 3 jenis layanan 
sebagai berikut.

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 

hardcopy publikasi BPS.
-  Telepon: 
  (021) 381-0291 ext. 7445
- Email: 
  bookstore@bps.go.id
- Lokasi: Gedung 2 lantai 1

3. Ruang Konsultasi Statistik
-  Layanan yang tersedia: konsultasi data 

statistik dan pembelian softcopy publikasi, 
mikrodata, 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.

3Tabel Statistik

Terdapat dua jenis tabel statistik yang tersedia website 
BPS, yaitu tabel statis dan tabel dinamis. 

Tabel Statis

Tabel statis adalah tabel yang sudah tersedia 
langsung. Tabel tersebut umumnya adalah tabel yang 
diperkirakan sering dicari oleh pengunjung. Cara 
mengunduh tabel statis terkait PDB di website BPS 
adalah sebagai berikut.
1. Klik tab warna oranye Ekonomi dan Perdagangan 

yang terletak di bagian kiri homepage.

2. Klik subjek Produk Domestik Bruto (Lapangan 
Usaha), Produk Domestik Bruto (Pengeluaran), atau 
Produk Domestik Regional Bruto.

3. Pada daftar tabel, klik salah satu tabel yang terkait 
subjek terpilih.

4. Setelah tabel tertampil, data dapat diunduh dalam 
format .xls (Microsoft Excel).

Tabel Dinamis

Fitur ini mempermudah Anda untuk membuat tabel 
dengan variabel, tahun, dan wilayah sesuai pilihan 
Anda. Cara mengakses tabel dinamis terkait PDB 
adalah sebagai berikut.

1. Klik link Tabel Dinamis yang terletak di bagian kiri 
homepage.

2. Pada bagian PIlih Data, pilih subjek Produk 
Domestik Bruto  atau Produk Domestik Regional 
Bruto.

3. Pada bagian Pilih Variabel, pilih variabel yang     
dibutuhkan

4. Pada bagian Pilih Waktu, pilih tahun dan turunan 
tahun yang dibutuhkan.

5. Klik tombol Tambah.
6. Pada bagian Pilih Variabel Vertikal, pilih variabel 

vertikal yang dibutuhkan.
7. Pilih tata letak tabel dan klik tombol Submit.

8. Setelah tabel ditampilkan, tabel dapat diunduh  dan 
visualisasi grafik dapat dilihat.



Cara Memperoleh Data PDB

Cara Membaca PDB

Sumber Data PDB

Dari sisi produksi, PDB merupakan nilai tambah 
bruto yang dihasilkan seluruh unit produksi yang 
berada di wilayah domestik suatu negara dalam 

kurun waktu tertentu. Dilihat dari sisi pengeluaran, 
PDB merupakan nilai barang/jasa yang digunakan 
pelaku ekonomi domestik untuk tujuan konsumsi, 
investasi, dan ekspor. Pelaku ekonomi domestik terdiri 
dari rumah  tangga,  lembaga non profit yang melayani 
rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan/ korporasi. 
Untuk wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, indikator 
ekonomi ini disebut Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB).

PDB dan PDRB  dapat disajikan menurut Atas Dasar 
Harga Berlaku (nominal/PDB ADHB) dan Atas Dasar 
Harga Konstan (riil/PDB ADHK). Selain itu PDB dan 
PDRB juga disajikan menurut penggunaan dan 
lapangan usaha. Adapun tahun  dasar terkini yang 
digunakan untuk mengestimasi PDB /PDRB adalah 
tahun 2010.

1.  PDB/PDRB ADHB digunakan untuk mengukur:
a. Level/performa ekonomi negara/wilayah; 
b. PDB/PDRB per kapita; 
c. Struktur ekonomi negara/wilayah menurut 

lapangan/sub lapangan usaha; 
d. Struktur ekonomi negara/wilayah menurut 

komponen/sub komponen pengeluaran;
e. Kemampuan sumber daya ekonomi yang 

dihasilkan suatu negara.

2. Indikator untuk memperkirakan kesejahteraan 
masyarakat secara per kapita.

3.  PDB/PDRB ADHK digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya dari 
waktu ke waktu dengan menghilangkan pengaruh 
perubahan harga yang disajikan menurut negara/
wilayah, lapangan usaha/sub lapangan usaha, dan 
komponen/sub komponen pengeluaran.

4. Indikator untuk mengetahui struktur ekonomi 
dengan melihat peranan masing-masing sektor 
atau komponen.

5.  Mengukur relatif perubahan harga baik 
berdasarkan negara/wilayah, lapangan/
sub lapangan usaha, maupun komponen/
sub komponen pengeluaran dengan cara 
membandingan antara pergerakan PDB/PDRB 
ADHB dengan PDB/PDRB ADHK secara implisit.

PDB dibaca baik sebagai angka nominal dan riil 
(keduanya dalam Rupiah) maupun  dalam bentuk 
tabel turunan yaitu tabel pertumbuhan (year-
on-year, quarter-to-quarter, dan cumulative-to-
cumulative), tabel distribusi persentasi (distribusi 
menurut komponen pengeluaran, sektor lapangan 
usaha, dan secara spasial), dan tabel indeks implisit 
untuk mengetahui perubahan harga yang terjadi  
pada tiap komponen maupun sektor.

PDB/PDRB diestimasi dengan menggunakan data 
dasar dan data penunjang yang diperoleh dari unit 
pengumpulan data di BPS, maupun data sekunder 
yang diperoleh dari berbagai sumber di luar BPS. 
Ketersediaan data tersebut menjadi faktor penentu 
dari kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan oleh 
BPS. Oleh karenanya besar harapan BPS untuk 
mendapatkan dukungan penyediaan data dari 
berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan 
dunia usaha di Indonesia.

Pengertian PDB

Manfaat PDB

Beberapa publikasi yang menyajikan data terkait PDB 
adalah sebagai berikut.
1. Statistik Indonesia
2. Pendapatan Nasional Indonesia
3. Produk Domestik Bruto Indonesia
4. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di 

Indonesia 
5. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/

Kota 
6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di 

Indonesia
7. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi 
8. Indikator Ekonomi dll.

Publikasi tersebut dapat Anda peroleh melalui:
a Website BPS (http://www.bps.go.id) pada  menu 

Publikasi. Di sini tersedia publikasi versi softcopy 
yang bisa diunduh gratis.

b.  Kunjungan langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu 
(PST) di kantor BPS. Untuk pembelian hardcopy 
tersedia di Ruang Galeri Buku. Sedangkan pembelian 
fasilitas softcopy tersedia di Ruang Konsultasi 
Statistik. Untuk membaca publikasi tersedia di 
Perpustakaan.

BRS tentang data PDB dapat diperoleh pada awal bulan 
Februari, Mei, Agustus, dan November setiap tahun. 
BRS PDB dapat diperoleh melalui media berikut:

a. Kunjungan ke PST

Hardcopy BRS PDB 
dapat diperoleh 
dengan gratis di 
PST baik di bagian 
Perpustakaan, Ruang 
Galeri Buku, maupun 
Ruang Konsultasi.

b.    Website BPS

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Pilih menu Berita Resmi Statistik.
- PIlih kategori subjek Produk Domestik Bruto 

(menurut Pengeluaran atau Lapangan Usaha).
- PIlih bulan yang Anda inginkan.
- Pilih tahun yang Anda inginkan.
- Klik tombol Cari.
- Setelah hasil pencarian tertampil, pilih BRS tersebut.
- Klik Unduh BRS untuk mengunduh BRS dalam format 

PDF.

                 

1Publikasi

2Berita Resmi Statistik 
(BRS)


