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CONTENT UTAMA APLIKASI WEBSITE BPS
Aplikasi website BPS disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Fitur-fitur yang
disajikan dibuat sedemikian rupa agar tidak membingungkan pengguna data dan diharapkan user
friendly.
Gambar 1
Aplikasi Website Badan Pusat Statistik (BPS)
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Secara garis besar, fitur-fitur pada aplikasi frontend website BPS dituangkan ke dalam dua menu
utama yang terletak di sisi atas dan kiri halaman website BPS, yang selanjutnya akan kita sebut
sebagai Menu Atas dan Menu Kiri.

MENU ATAS
Fitur-fitur yang dituangkan pada menu bagian atas website BPS berisikan informasi tentang BPS,
publikasi BPS, Advanced Release Calender (ARC), BRS, dan Informasi Publik.

1. Beranda
Halaman beranda merupakan halaman awal dari website BPS. Halaman ini mengandung
informasi-informasi penting yang disajikan secara ringkas seperti Informasi Terbaru, Jadwal
Jumpa Pers, Tahukah Anda, Grafik, Link Website Provinsi, Banner peringatan hari besar, dan
Publikasi.
Informasi Terbaru menyajikan informasi terbaru mengenai 4 hal yaitu Berita Resmi Statistik,
Tabel Statistik, Publikasi Statistik, dan Kegiatan Statistik. Informasi terbaru ini disajikan dalam
bentuk sliding (bisa digeser-geser) dan secara otomatis bisa bergeser sendiri.
Gambar 2
Informasi Terbaru pada Halaman Beranda
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Informasi mengenai Jadwal Jumpa Pers yang ditampilkan pada halaman beranda adalah jadwal
jumpa pers yang terbaru. Sedangkan untuk informasi Tahukah Anda merupakan informasi
penting yang perlu diketahui oleh publik.
Halaman beranda juga menampilkan data indikator statistik dalam bentuk Grafik. Data indikator
ini meliputi Inflasi dan IHK, Laju Pertumbuhan PDB, dan Proyeksi Jumlah Penduduk. Tampilan
beberapa grafik ini secara otomatis maupun manual dapat digeser-geser (sliding).

Gambar 3
Grafik pada Halaman Beranda
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2. Tentang Kami
Halaman Tentang Kami berisikan informasi seputar BPS antara lain mengenai visi dan misi,
struktur organisasi, rencana strategis BPS, layanan data, kinerja BPS, regulasi-regulasi, dan lainlain. Informasi-informasi tersebut dituangkan dalam bentuk sub-sub menu.

Gambar 4
Halaman Tentang Kami
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3. Berita
Fitur ini berisikan berita seputar kegiatan statistik yang dibedakan menjadi dua kategori
yaitu: (i) kegiatan sensus dan survei; (ii) kegiatan statistik lainnya. Abstraksi berita yang
ditampilkan adalah untuk berita terbaru.

Gambar 5
Halaman Berita
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4. Senarai Rencana Terbit
Halaman ini berisikan daftar Senarai Rencana Terbit Publikasi dan BRS pada tahun berjalan
yaitu daftar jadwal rilis publikasi dan BRS BPS pada tahun yang sedang berjalan. Oleh karena
itu, halaman ini memungkinkan user untuk mengetahui apakah publikasi atau BRS yang dicari
oleh user sudah rilis atau belum.
Halaman ini disajikan dalam bentuk dua menu tabbing yaitu ARC Publikasi BPS dan ARC
BRS. Halaman ARC Publikasi BPS dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan Bulan Rilis.
Sedangkan halaman ARC BRS ditampilkan selama satu tahun. Kedua halaman tersebut
dilengkapi dengan fitur paging.
Gambar 6
Halaman Senarai Rencana Terbit
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5. Publikasi
Halaman ini berisikan kumpulan publikasi BPS yang dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan
tahun judul publikasi dan kata kunci. Pencarian berdasarkan kata kunci akan mencari pada
variabel judul dan abstrak publikasi.

Gambar 7
Halaman Publikasi
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6. Berita Resmi Statistik (BRS)
Halaman ini berisikan kumpulan Berita Resmi Statistik yang dapat di-filter berdasarkan subjek,
bulan, dan tahun. Halaman ini juga memfasilitasi fitur unduh file pdf BRS.
Gambar 8
Halaman Berita Resmi Statistik

7. Informasi Publik
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi publik bersifat terbuka, dapat diakses dan diperoleh secara cepat dan tepat waktu,
kecuali untuk informasi publik yang dikecualikan.
Informasi publik dibedakan menjadi 3 submenu:
1) Berkala; meliputi Program dan Kegiatan, Tentang BPS, Keuangan, dan Laporan Pelayanan
Data
2) Setiap Saat; meliputi Jadwal Jumpa Pers, Berita Resmi Statistik, Publikasi Online, dan
Regulasi
3) Dikecualikan; memunculkan daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan Lampiran
Kepka BPS No. 414 Tahun 2012 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada BPS.
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Menu Kiri
Gambar 9
Menu Kiri

Berisikan daftar subjek yang dikelompokkan
menjadi tiga kategori yaitu Sosial dan
Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan,
serta Pertanian dan Pertambangan. Masingmasing subjek statistik ketika dipilih akan
memuat informasi yang disajikan dalam bentuk
tiga menu tabbing yaitu:
1) Konsep; berisikan konsep definisi yang
berkaitan dengan subjek yang dipilih.
2) Metodologi; berisikan metodologi yang
digunakan dalam pengumpulan data yang
berkaitan dengan subjek yang dipilih.
3) Daftar Tabel; berisikan daftar tabel-tabel
statistik yang berkaitan dengan subjek yang
dipilih.
Disamping itu, Menu Kiri juga terdapat beberapa
banner link yaitu suatu banner yang berupa link ke
halaman website lain. Beberapa banner link tersebut
antara lain:
1) Tabel Dinamis; merupakan submenu untuk
masuk ke halaman query data dinamis. Fitur
ini untuk selanjutnya akan diterangkan pada
bagian Tabel Dinamis.
2) Cara Mendapatkan Data BPS; merupakan
banner link untuk masuk ke halaman
bagaimana cara mendapatkan data BPS.
3) Unduh; berisikan file-file pdf yang dapat
diunduh seperti Peraturan Kepala BPS,
Undang-undang, dan sebagainya. Disamping
itu, juga terdapat link untuk mengunduh file
pdf BRS dan membaca flipping book Publikasi.
4) Istilah Statistik; merupakan submenu untuk
masuk ke halaman daftar istilah statistik yang
bisa diurutkan berdasarkan abjad ataupun
dapat dilakukan filter/pencarian berdasarkan
kata kunci judul istilah.
5) Katalog Datamikro; merupakan submenu
untuk masuk ke halaman kumpulan
datamikro BPS dan informasinya (metadata)
yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik
Sosial dan Ekonomi.
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6) Metadata; merupakan submenu untuk masuk ke website Sistem Informasi Rujukan
Statistik, yaitu website yang berisikan informasi mengenai metadata kegiatan statistik
(dasar, sektoral, dan khusus) serta metadata variabel dan indikator.
7) Master File Desa; merupakan submenu untuk masuk ke website Master File Desa yang
berisikan daftar nama dan kode wilayah di Indonesia.
8) Pengaduan; untuk masuk ke website Whistleblowing System BPS yaitu aplikasi yang
disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu
perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia.
9) LPSE; website ini berfungsi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik.
10) STIS; website Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yaitu sekolah kedinasan di bawah Badan
Pusat Statistik
11) Pusdiklat; merupakan website Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS.

TABEL DINAMIS
Halaman ini merupakan fitur baru pada aplikasi website BPS. Fitur ini memungkinkan user untuk
melakukan tabulasi data statistik sehingga terbentuk tabel sesuai yang diinginkan oleh user.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membuat tabel dinamis, antara lain:
1. Data Selection
- Pilih subjek tabel pada area 1.1 Subject
- Pada area 1.2 Variabel, akan muncul pilihan Variabel. Jika variabel yang dipilih memiliki
turunan variabel maka secara otomatis akan muncul area Klasifikasi Variabel.
- Begitupula untuk area 1.3 Waktu, akan muncul pilihan Waktu. Jika tahun yang dipilih
memiliki turunan waktu, maka akan muncul secara otomatis area Turunan Tahun.
- Setelah melakukan pilihan variabel dan waktu, masukkan pada area Data Terpilih dengan
cara tekan tombol Tambah.
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Gambar 10
Fitur Data Selection pada Halaman Tabel Dinamis
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2. Vertical Variabel
Vertical Variabel merupakan variabel yang berperan sebagai baris/record. Variabel vertikal
dapat berupa wilayah maupun sektor. Sebagai contoh variabel vertikal yang berupa wilayah
antara lain provinsi, kabupaten, dan kota inflasi. Sedangkan contoh variabel vertikal yang
berupa sektor antara lain sektor lapangan usaha, komoditas, dan lain-lain.
Setelah pada bagian Data Selection terisi maka secara otomatis akan muncul item pada
Vertical Variabel.
Gambar 11
Fitur Vertical Variabel pada Halaman Tabel Dinamis
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3. Layout Selection
Fitur ini digunakan untuk memilih jenis template layout yang akan digunakan. Pilihlah template
yang sesuai dengan tabel statistik yang akan disajikan. Terakhir, tekan Submit.
Gambar 12
Tampilan Tabel Dinamis

Tampilan tabel dinamis disajikan dalam bentuk freeze panes sehingga memungkinkan user
masih bisa melihat judul kolom dan baris pada saat user menggeser (scroll) ke bawah ataupun
ke kanan.
Tabel dinamis dilengkapi dengan fitur untuk mengunduh data dalam bentuk cetak tabel dan
ekspor tabel ke xls, xml, pdf, dan csv.
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TEMPLATE RESPONSIVE
Tampilan website BPS dibuat dengan template responsive yaitu website yang bisa menyesuaikan
tampilan layoutnya berdasarkan ukuran dari device yang digunakan mulai dari smartphone, tablet
atau desktop. Pembuatan template responsive ini didasari oleh banyaknya pengguna internet yang
mengakses via mobile, bahkan lebih banyak ketimbang mengakses melalui PC atau desktop.
1. Tampilan Desktop
Tampilan ini merupakan tampilan website BPS dengan ukuran di atas 890 pixels. Tampilan ini
seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
2. Tampilan Tablet
Tampilan tablet disajikan dengan ukuran 600-889 pixels.
Menu
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Data per
Subjek
Statistik
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3. Tampilan Smartphone
Tampilan smartphone disajikan dengan ukuran 275-599 pixels.
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