
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM REKONSILIASI PDRB 

MENURUT LAPANGAN USAHA BERBASIS WEB 

 

Pengguna dengan hak akses BPS Provinsi merupakan bagian dari bidang Neraca Wilayah dan 

Analisis Statistik (NWAS) BPS Provinsi. Untuk tata cara penggunaan sistem dan fitur yang bisa 

digunakan oleh user BPS Provinsi yaitu sebagai berikut: 

• Login 

Kegunaan: Mengakses sistem web berdasarkan tipe akses yang telah ditentukan 

Tahapan: 

1. Buka localhost/[nama_proyek]/web atau link http://rekonregnas.hopto.org/siskonpre-r/web . 

 

Gambar 1. Halaman Login 

2. Masukkan username dan password, lalu pilh tombol “Sign in”. 

3. Sistem akan mengarahkan ke halaman beranda BPS Provinsi. 

 

• Akses halaman beranda  

Kegunaan :  merupakan halaman awal (beranda) tiap user setelah login, dimana pada sisi kiri 

terdapat pilihan menu yang dapat diakses dan di pojok kanan atas terdapat menu profil dan logout.  

http://rekonregnas.hopto.org/siskonpre-r/web


 

Gambar 2. Halaman Beranda 

 

• Upload  

Kegunaan: melakukan upload data baik data PDRB menurut kategori/subkategori lapangan usaha 

maupun fenomena ke basis data server. 

Tahapan: 

1. User memilih menu “Upload”. 

2. User memilih submenu yang diinginkan, yaitu “Data” untuk upload data PDRB atau 

“Fenomena” untuk upload data fenomena PDRB. 

 

Gambar 3. Halaman Upload Data 



 

Gambar 4. Halaman Upload Fenomena 

3. User memilih file pada penyimpanan lokal. 

4. User melakukan upload dengan memilih tombol “Upload”. 

5. Apabila sukses, sistem web akan menampilkan pesan sukses. 

6. Apabila gagal, sistem web akan mengarahkan user ke halaman error disertai pesan 

kesalahan. 

 

• Kelayakan Dalam Prov 

Kegunaan: membantu pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi PDB - PDRB Provinsi, dimana BPS 

Provinsi dapat melakukan pengecekan uji kelayakan dalam provinsi secara independen sehingga 

dapat mengambil keputusan dan langkah selanjutnya untuk memperbaiki data PDRB apabila tidak 

lulus pengecekan. 

Tahapan: 

1. User memilih menu “Rekonsiliasi PDB – PDRB Prov”. 

2. User memilih submenu yang diinginkan, yaitu “Kelayakan Dalam Prov” untuk melakukan 

pengecekan uji kelayakan dalam provinsi. 

3. User memilih tahun dan triwulan , lalu memilih tombol “show” untuk menampilkan data uji 

kelayakan dalam provinsi, atau tombol “update” untuk melakukan update terhadap data dan 

indikator statistik yang digunakan. 

4. Sistem web menunjukkan tabel output, dengan keterangan sebagai berikut: 

Batas toleransi: 



• (-5)% < Share Ekonomi, Laju pertumbuhan, dan Laju pertumbuhan implisit < 5% = Tidak 

berwarna 

• (-10)% ≤ Share Ekonomi, Laju pertumbuhan, dan Laju pertumbuhan implisit ≤ (-5)% atau 

5% ≤ Share Ekonomi, Laju pertumbuhan, dan Laju pertumbuhan implisit ≤ 10% = Warna 

Kuning 

• Share Ekonomi, Laju pertumbuhan, dan Laju pertumbuhan implisit > 10 % atau Share 

Ekonomi, Laju pertumbuhan, dan Laju pertumbuhan implisit < (-10)% = Warna Merah 

Flag: 

: ok, data kategori/subkategori lapangan usaha tersebut berada di dalam rentang batas 

toleransi diskrepansi 

 : warning, data kategori/subkategori lapangan usaha tersebut berada di luar rentang batas 

toleransi diskrepansi 

Status: 

Rekon: data kategori/subkategori lapangan usaha tersebut berada di luar rentang batas 

toleransi diskrepansi 

Final: data telah difinalisasi dan siap dipublikasikan 

 

Gambar 5. Halaman Uji Kelayakan Dalam Prov 

5. User mengambil keputusan apakah data telah lulus pengecekan uji kelayakan dalam provinsi 

atau tidak. Bila lulus, maka user dapat mengakhiri proses. Bila tidak, maka user dapat 

melakukan pengecekan terhadap datanya secara manual apakah terdapat kesalahan atau tidak. 



Jika terdapat kesalahan maka user perlu meng-upload data yang telah diperbaiki pada putaran 

selanjutnya atau bila tidak maka user perlu melakukan upload fenomena pada putaran tersebut. 

 

• Simulasi Adjustment 

Kegunaan: membantu BPS Provinsi dalam membuat acuan perbaikan data untuk revisi data 

PDRB triwulan yang sudah berlalu. 

Tahapan:  

1. User memilih menu “Rekonsiliasi PDB – PDRB Prov”. 

2. User memilih submenu yang diinginkan, yaitu “Simulasi Adjustment” untuk melakukan simulasi 

adjustment. 

3. User memilih kategori/subkategori lapangan usaha, tahun, triwulan, dan mengisi nilai adjustment 

untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK lalu memilih tombol “simulate” 

4. Sistem web akan menampilkan tabel output, user dapat melakukan export tabel dalam format csv 

dengan memilih tombol export di pojok kanan atas tabel. 

 

Gambar 6. Halaman Simulasi Adjustment 

5. User dapat menggunakan hasil tabel output sebagai informasi tambahan untuk melakukan revisi 

data pada triwulan selanjutnya.  

 

• Profil 

Kegunaan: Melakukan pengelolaan terhadap akun user. 

Tahapan: 

1. User memilih “Halo, (nama user)” pada pojok kanan atas lalu memilih tombol “profil”. 



2. User akan dapat melihat informasi mengenai akunnya, bila ingin melakukan update maka 

dapat memilih tombol “Update”. 

 

Gambar 7. Halaman Profil User 

3. User kemudian mengisi kolom input yang disediakan lalu memilih tombol “Update” dimana 

setelah berhasil maka user akan diarahkan kembali ke halaman “Profil”. 

 

Gambar 8. Halaman Update User 

4. Apabila user ingin melakukan reset password, maka pada halaman “Update” user dapat 

memilh tombol “Reset Password”. 

5. User mengisi kolom input dengan password baru yang ingin digunakan dan memilih tombol 

“Update”. Bila berhasil, maka user akan diarahkan kembali ke halaman “Profil”. 



 

Gambar 9. Halaman Reset Password 

 

• Logout 

Kegunaan: Keluar dari sistem web 

Tahapan: 

1. Pilih “Halo, (nama user)” pada pojok kanan atas yang dapat dilihat pada gambar 2. 

2. Pilih tombol “Sign Out”. 

3. Sistem akan mengarahkan ke halaman login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk alur pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 

 

 


