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Setelah suatu subyek statistik dipilih, maka akan 
ditampilkan panel yang terdiri atas konsep, metodologi, 
statistik dasar, statistik sektoral, pranala luar yang 
bersesuaian dengan subyek terpilih.

Pilih tab 'Statistik Sektoral' untuk mengakses daftar yang 
berisi beberapa tabel hasil kegiatan statistik sektoral. Klik 
judul tabel untuk mengaksesnya.

Setelah suatu tabel statistik sektoral dipilih, maka tabel 
tersebut akan ditampilkan lengkap dengan keterangan 
yang berhubungan dengan tabel tersebut.

3 Klik tombol 'Unduh Data' untuk mengunduh tabel 
tersebut

Terdapat empat jenis format �le yang bisa diunduh dari 
suatu tabel terpilih, yaitu XML, XLS, CSV, dan PDF.

Panduan bagi pengguna data untuk 
mengakses data sektoral pada website 
Badan Pusat Statistik 
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pada website bps
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SISTEM SEKTORAL

Selain dengan cara mengakses ke layanan offline dan online dari 
suatu instansi pemerintah non-BPS yang bersangkutan, beberapa 
data statistik sektoral juga dapat diakses pada website BPS. 
Berikut cara mengakses data statistik sektoral melalui website 
BPS.

Statistik  sektoral  adalah  statistik  yang  pemanfaatannya  
ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan suatu instansi 
pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan  yang merupakan tugas pokok 
instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan statistik 
sektoral dilaksanakan oleh instansi pemerintah non-BPS yang 
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri 
atau bekerjasama dengan BPS. Hasil  statistik  sektoral  wajib 
diserahkan kepada BPS.

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah  suatu  tatanan  yang terdiri  
atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber  daya,  metode,  
sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat  Statistik  
yang  secara  teratur  saling  berkaitan,  sehingga  membentuk  
totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya 
penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan 
ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya 
SSN. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, kegiatan statistik 
terdiri atas statistik  dasar,  sektoral, dan khusus. Statistik dasar 
diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), statistik  
sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah non-BPS, dan 
statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat.

Kunjungi website BPS yang beralamat 
https://www.bps.go.id1

Pada sebelah kiri atas website, terdapat akordeon subyek 
statistik yang terdiri atas tiga kategori, yaitu sosial dan 
kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta 
pertanian dan pertambangan. Setiap kategori terdiri atas 
beberapa subyek statistik yang dapat dipilih sesuai 
dengan kebutuhan.
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