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STANDAR MINIMAL WEBSITE BPS 

Jenis Fasilitas Jenis Fasilitas Jenis Fasilitas 

Alamat pada tengah bawah 

website 

Link ke website BPS Provinsi Tabel statistik dinamis 

(minimal pdrb untuk kab) 

Logo BPS dan lambang 

daerah 

Link ke website Kab/Kota *) Status “new” untuk info 

terbaru 

Penjelasan tentang BPS Fasilitas pencarian (searching) Tabel dapat 

dicetak/disimpan dalam 

excel/pdf 

Statistik website Layanan RSS (really simple 

syndication) 

Penggunaan grafik 

Tabel statistik menurut 

subjek 

Grabbing content **) Available terhadap semua 

browser 

Peta situs Berita Resmi Statistik (BRS) 

*) 

Advance Release Calendar 

(ARC) 

Link ke website BPS RI Dua bahasa (indonesia – 

english) **) 

Publikasi 
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NB: *) khusus BPS Provinsi; **) optional; 



BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 

Ketentuan Khusus Ketentuan Khusus 

istilah khusus terminologi statistik 

dikonsultasikan dengan subject matter 

evaluasi web kabupaten/kota dilakukan 

oleh administrator provinsi 

update dilakukan secara berkala testing kompatibilitas browser 

memeriksa link yang ada, jangan sampai 

ada broken link, broken image 

buat jadwal tetap untuk memperbarui 

konten website 

ganti desain/template website secara berkala, 

seperti saat HUT kemerdekaan RI dibuat 

sesuai dengan tema kemerdekaan 

untuk berbagai masalah dengan keamanan 

jaringan, koordinasikan dengan webmaster 

BPS RI atau menghubungi subdit jaringan 

BPS RI 

melakukan monitor terhadap statistik 

website 

bila menggunakan CMS umum, sebaiknya 

langsung diupdate begitu versi updatenya 

telah dirilis 
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TABEL DINAMIS ADALAH 

• Tabel dinamis dalam website adalah suatu halaman berisikan tabel yang 
dibuat secara otomatis setelah ada permintaan dari user melalui web browser. 

• Permintaan dari user bisa menggunakan form yang berisikan pilihan variabel. 

• Bila form disubmit, maka web server akan mengambil data yang dari database 
server yang kemudian dibentuk tabelnya untuk dikembalikan ke web browser. 

 

1. Request variabel 2. Send query 

4. Send Table 3. Retrieve data 
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Web browser Web server Database server 



IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (DATABASE) 

• Buka web browser dan arahkan ke alamat domain database server (misalnya: 
http://localhost/phpmyadmin) 

• Pilih database yang digunakan untuk website 

• Klik menu import, browse file “mydownload.sql” yang telah disediakan, lalu 
klik “Go” 

• Setelah import berhasil, akan terbentuk tabel baru bernama “pdrb” 

• Kita bisa mengganti isi dari tabel ini sesuai dengan data dari 
Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing 

• NB: nama field pada tabel ini hanya berupa “a”, “ab”, “ca” dst dikarenakan 
untuk mempersingkat penulisan source code untuk memanggil data dari 
database tersebut  (alesan..) namun telah disesuaikan urutannya dengan 
urutan variabel pada tabel pdrb subsektor 
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http://localhost/phpmyadmin


IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (WEB SERVER) 

• Copy folder “mydownload” yang telah disediakan ke dalam folder domain 
website (misalnya ke: C/xampp/htdocs/pringsewukab.bps.go.id/) 

• Ganti file “images>bps.jpg” dengan lambang BPS masing-masing 
Kabupaten/Kota/Provinsi 

• Buka file “form.php” yang terdapat pada folder “mydownload>pdrb” 
menggunakan notepad 

• Ubah nilai variabel $web, sesuaikan nilainya dengan nama domain website 
masing-masing, lalu simpan file tersebut 

 
/************************ 

Set Variabel Link ke Web 

*************************/ 

$web = "http://pringsewukab.bps.go.id"; 
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IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (WEB SERVER) 

• Buka file “tabel.php” yang terdapat pada folder “mydownload>pdrb” 
menggunakan notepad 

• Ubah nilai variabel $web seperti sebelumnya dan ubah juga nilai variabel 
$kantor, sesuaikan dengan nama kantor masing-masing, lalu simpan file 
tersebut 

 
/************************ 
Set Variabel Link ke Web 
*************************/ 
$web = "http://pringsewukab.bps.go.id"; 
$kantor = "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu"; 
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IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (WEB SERVER) 

• NB: bila menggunakan wordpress, sesuaikan fungsi koneksi ke database 
karena fungsi yang terdapat disana adalah khusus untuk pengguna joomla 
(perhatikan kode yang dimulai dengan comment: “Buat Koneksi Database” lalu 
buka status comment untuk kode dibawahnya) 

 
//uncomment kode dibawah ini untuk cms wordpress (hapus tanda "/*" sebelum 

kode dan tanda "*/" setelah kode) 
/* 
include_once('../../wp-config.php'); 
$dbhost = DB_HOST; 
$usrname = DB_USER; 
$psswd = DB_PASSWORD; 
$dbname = DB_NAME; 
$conn = mysql_connect($dbhost, $usrname, $psswd); 
mysql_select_db($dbname, $conn); 
*/ 
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dihapus 

dihapus 



IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (CMS) 

• Buka web browser dan login pada Cpanel joomla (atau dashboard wordpress) 

• Pastikan CMS yang digunakan tersebut memiliki fungsi untuk menyisipkan 
kode php dalam artikel atau postingannya 

• Untuk joomla bisa menggunakan plugin yang bernama “sourcerer” 

pada layar pembuatan artikel, klik tombol “insert code” dan masukkan kode 
php pada jendela baru yang muncul diantara tag “<?php” dan “?>” 

• Untuk wordpress bisa menggunakan plugin yang bernama “php-exec” yang 
dikombinasikan dengan plugin “role-manager” (bila pembuat post bukan 
administrator) 

Pastikan membuat postingan dengan user admisnistrator, bila tidak maka 
setting pada menu “User>Roles” harus disesuaikan 

Pada layar pembuatan post, klik pada tab “html” untuk menuliskan kode 
php, kode php ditulis dengan menggunakan tag “<?php” dan “?>” 
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IMPLEMENTASI TABEL DINAMIS (ARTIKEL) 

• Bila CMS yang digunakan telah dipastikan bisa menyisipkan kode php, maka 
kita tinggal membuat satu artikel/post baru yang nantinya akan menjadi 
kontainer dari tabel dinamis 

• Dalam artikel/post baru tersebut, masukkan kode php sebagai berikut: 

include "./mydownload/pdrb/index.php"; 

• Tempatkan artikel/post tadi ke dalam struktur menu subjek statistik yang telah 
kita miliki misalnya pada kumpulan tabel statistik PDRB 
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MODIFIKASI / PENAMBAHAN DATA (TAHUN DATA) 

• Untuk  menambahkan data tahun berikutnya atau mengganti isian tahun yang 
sudah ada, bisa menggunakan aplikasi phpmyadmin 

• Buka web browser dan arahkan pada phpmyadmin (misalnya: 
http://localhost/phpmyadmin/) 

• Setelah login dan membuka tabel website, gunakan fungsi “add/insert record” 

• Masukkan data baru 

• Field “jenis” diisi “pdrb” / “distribusi pdrb” / atau ”laju pertumbuhan pdrb” 

• Field “menurut” diisi “konstan” atau “berlaku” untuk menentukan tahun dasar 

• Field “tahun” diisi dengan tahun data 

• Field “bintang” diisi dengan jumlah bintang pada data yang biasanya 
digunakan untuk mendefinisikan angka tetap, angka sementara, atau angka 
sangat sementara 

11 

http://localhost/phpmyadmin/


MODIFIKASI / PENAMBAHAN DATA (TAHUN DATA) 

• Field “a” sampai “ibc” diisi dengan data masing-masing variabel pdrb.  

• ket:  

Field dengan nama 1 huruf, menunjukkan sektor pdrb (sesuai urutan) 

Field dengan nama 2 huruf, menunjukkan subsektor pdrb (sesuai urutan 
pada setiap sektor) 

Field dengan nama 3 huruf, menunjukkan sub-subsektor pada masing-masing 
subsektor pada sektor jasa-jasa) 

• Field “t” diisi dengan jumlah total variabel pdrb 
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MODIFIKASI / PENAMBAHAN CONTENT 

• Untuk memodifikasi tabel dinamis ini agar dapat digunakan untuk memproses 
tabel lain seperti inflasi ataupun subjek statistik lain, dapat kita lakukan 
dengan beberapa langkah: 

1)Penambahan tabel di database mysql 

2)menggandakan folder pdrb dari bahan yang telah tersedia lalu rename 
sesuai kategorinya (sudah cukup jelas) 

3)Mengganti kode tampilan dan variabel form pada file “form.php” 

4)Mengganti kode tampilan dan variabel tabel yang akan diproses pada file 
“tabel.php” 

5)Mengganti kode sisip form dan frame tabel pada file “index.php” 
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PENAMBAHAN TABEL DI DATABASE MYSQL – MODIFIKASI SQL 

Penambahan tabel di database mysql dapat dilakukan dengan 2 alternatif cara 
yaitu: 

1. modifikasi perintah SQL 

• Buka file “mydownload.sql” menggunakan notepad 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pdrb` ( 

`jenis` varchar(50) NOT NULL, 

`a` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00', 

 

• Ubah nama tabel pada fungsi “create table” 

• Ubah nama-nama field tabel dan tipe datanya (bila diperlukan) 

• Tambah atau kurangi jumlah field sesuai dengan kebutuhan tabel baru 

• Hapus fungsi “insert into” 

• Buka phpmyadmin untuk import data seperti pada implementasi database 
sebelumnya 
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nama tabel 

nama field 

nilai default 

tipe data 



PENAMBAHAN TABEL DI DATABASE MYSQL -PHPMYADMIN 

2. Membuat tabel baru menggunakan aplikasi PhpMyAdmin 

• Buka web browser, arahkan ke alamat aplikasi PhpMyAdmin (misalnya: 
http://localhost/phpmyadmin/) 

• Setelah login, buka database website, lalu ketik nama tabel baru dengan 
jumlah field data (termasuk tahun dan kategori data) dan klik “create table” 

• Masukkan nama dan tipe data masing-masing field sesuai kebutuhan, jangan 
lupa mendefinisikan primary key untuk field kunci 

• Klik “save” 

• Setelah tabel dbuat, kita bisa mulai memasukkan data awal untuk digunakan 
pada percobaan tabulasi dari phpmyadmin melalui fasilitas “insert data” 
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MODIFIKASI FILE “FORM.PHP” 

Mengganti kode tampilan dan variabel form pada file “form.php” 

• Buka file ini menggunakan notepad 

• Ubah kode masing-masing variabel yang diperlukan user untuk men-generate 
tabel dinamis misalnya “tahun/rentang tahun”, “bulan/rentang bulan”, 
“variabel tertentu”, dan sebagainya (setiap kode yang diapit tag “<tr>” dan 
“</tr>”) 

• Contoh field pilihan pada dropdown list 
 
<tr><td>Jenis Tabel</td><td> 
<select name="pdrb_jenis"> 
 <option value="pdrb">PDRB</option> 
 <option value="distribusi pdrb">Distribusi PDRB</option> 
 <option value="laju pertumbuhan pdrb">Laju Pertumbuhan PDRB</option> 
</select> 
</td></tr> 
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label variabel 

identitas variabel 

identitas list pilihan 
label list pilihan 



MODIFIKASI FILE “FORM.PHP” 

• Contoh field isian teks 
 
<tr> 
 <td>Tahun</td> 
 <td><input name="pdrb_tahun_awal" type="text"></td> 
</tr> 
 

• Ganti nilai action dan target pada tag form 
 
<form method="get" action="<?php echo $web; 

?>/mydownload/pdrb/tabel.php"  target="frame_pdrb"> 
 

• Ganti nilai tombol submit 
 
<tr><td colspan="2"><input name="pdrb_ok" type="submit" 

value="Tabulasikan"></td></tr> 
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label variabel 

identitas variabel 



MODIFIKASI FILE “TABEL.PHP” 

Mengganti kode tampilan dan variabel tabel yang akan diproses pada file “tabel.php” 

• Buka file ini dengan notepad 

• Ubah nama variabel yang akan diretrieve dari file “form.php” 
 
/********************* 
retrieve variabel GET 
**********************/ 
if (isset ($_GET['pdrb_jenis'])) { 
 $jenis = $_GET['pdrb_jenis']; 
 $menurut = $_GET['pdrb_dasar']; 

 

• Ubah judul default tabel 
 
/*********************************************************** 
Print Kop untuk Download dan Judul Berdasarkan Variabel GET 
************************************************************/ 
$judul_tabel = "<div align='center'>" . strtoupper($jenis) . " MENURUT LAPANGAN 

USAHA ATAS DASAR HARGA " . strtoupper($menurut)  . "<br>KABUPATEN 
PRINGSEWU " . $tahun_awal . " - " . $tahun_akhir . "</div>"; 

echo $judul_tabel; 
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MODIFIKASI FILE “TABEL.PHP” 

• Ubah link download excel/pdf ketikkan semua variabel yang di-assign dari file 
“form.php” 

 
/*********************************************************** 
Print Icon Download Excel dan PDF untuk Sumber yang Berasal dari Form 
************************************************************/ 
if ($_GET['sumber']=="form") { 
$dexcel = "./excel.php?sumber=download&pdrb_variabel=" . $variabel . 

"&pdrb_jenis=" . $jenis . "&pdrb_dasar=" . $menurut . "&pdrb_tahun_awal=" . 
$tahun_awal . "&pdrb_tahun_akhir=" . $tahun_akhir . ""; 

$dpdf = "./pdf.php?sumber=download&pdf=true&pdrb_variabel=" . $variabel . 
"&pdrb_jenis=" . $jenis . "&pdrb_dasar=" . $menurut . "&pdrb_tahun_awal=" . 
$tahun_awal . "&pdrb_tahun_akhir=" . $tahun_akhir . ""; 

?> 
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MODIFIKASI FILE “TABEL.PHP” 

• Ubah nilai kueri retrieve data 
 
/************************************ 
Set SQL berdasarkan variabel pilihan 
*************************************/ 
if ($variabel=="pdrb") { 
 $sql = "select jenis, menurut, tahun, bintang, t from pdrb where jenis='" . 

$jenis . "' and menurut='" . $menurut . "' and tahun>='" . $tahun_awal . "' and 
tahun<='" . $tahun_akhir . "' order by tahun asc, bintang asc"; 

} elseif ($variabel=="sektor") { 
 $sql = "select jenis, menurut, tahun, bintang, a, b, c, d, e, f, g, h, i, t from pdrb 

where jenis='" . $jenis . "' and menurut='" . $menurut . "' and tahun>='" . 
$tahun_awal . "' and tahun<='" . $tahun_akhir . "' order by tahun asc, bintang 
asc"; 

} elseif ($variabel=="subsektor") { 
 $sql = "select * from pdrb where jenis='" . $jenis . "' and menurut='" . 

$menurut . "' and tahun>='" . $tahun_awal . "' and tahun<='" . $tahun_akhir . 
"' order by tahun asc, bintang asc"; 

} else { 
 $sql = ""; 
} 
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MODIFIKASI FILE “TABEL.PHP” 

• Ubah fungsi menampilkan data yang dieksekusi mulai dari  
 
/**************************************** 
Set Jumlah Variabel yang Akan Diretrieve 
*****************************************/ 
if ($variabel=="pdrb") { 

… 

 

 sampai akhir file, disesuaikan dengan tingkatan tampilan tabel statistik (variasi 
perubahan kode bisa sangat beragam tergantung kerumitan bentuk tabel 
statistik) 
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MODIFIKASI FILE “INDEX.PHP” 

Mengganti kode sisip form dan frame tabel pada file “index.php” 

• Buka file ini dengan notepad 

• Ubah kode pemanggilan form dan frame tabel 
 
include "./mydownload/pdrb/form.php"; 
?> 
<iframe width="100%" height="1300" name="frame_pdrb" 

src="./mydownload/pdrb/tabel.php?sumber=form"></iframe> 
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UJICOBA TABEL DINAMIS 

• Setelah selesai menambah data atau content, jangan lupa untuk selalu 
diujicoba sebelum diimplementasikan ke publik untuk meminimalisir 
kesalahan dan terbukanya lubang keamanan pada website kita, karena kode 
php dan kueri sql yang kita ketik bisa jadi rentan terhadap serangan dari luar 

• Ujicoba dilakukan pada web browser seperti biasa, dan hal-hal yang harus 
diperhatikan adalah: 

• Kesesuaian form pilihan variabel/parameter untuk diisi user 

• Judul tabel mengikuti parameter yang dipilih 

• Variabel yang ditampilkan mengikuti parameter yang dipilih 

• Periode data yang ditampilkan mengikuti parameter yang dipilih 

• Perintah print, download pdf dan excel berfungsi untuk memproses tabel yang 
sedang ditampilkan 

• Bila semua ujicoba berhasil dilakukan maka tabel dinamis siap dipublish untuk 
umum 
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CATATAN KECIL 

• Menggunakan suatu program yang sederhana dan mudah digunakan itu 
sangatlah tidak mudah 

• Kita tidak pernah menyadari betapa sulitnya membuat suatu program sampai 
kita telah benar-benar mencoba membuat salah satunya (walau gagal 
sekalipun)  

• Namun banyak diluar sana yang mau merelakan waktu dan pikirannya untuk 
membuat program yang sederhana dan mudah digunakan oleh siapapun 
walaupun tidak dibayar, bahkan mereka membagikan program tersebut secara 
cuma-cuma (gratis) dan lebih dari itu mereka membuka akses bagi pengguna 
untuk melihat dan memodifikasi kode program yang mereka buat 

• Beberapa dari mereka hanya mencantumkan nama pribadi atau kelompoknya 
pada sebaris kecil dari hasil karya mereka 

• Berebapa contohnya adalah joomla dan wordpress, beserta dengan plugin dan 
template-templatenya 

• Mari kita hargai kerja keras pembuat program open source ini dengan cara 
tidak menghapus “copyleft” yang mereka cantumkan 

 

TERIMA KASIH 
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