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Downloading Stata 

1. Masuklah ke Stata download site (https://download.stata.com/download/) 

Dan anda akan menemukan halaman seperti berikut: 

 

2. Masukkan Nama dan password yang diterima dari email anda. 
3. Pada bagian selanjutnya, pilih antara Windows, Mac atau Linux 

 

 

 

http://download.stata.com/
https://download.stata.com/download/


Menjalankan dan mengatur Stata pada Windows  

1. Pilih SetupStata16.exe untuk memulai.  

 

2. Windows' User Account Control akan menanyakan apakah aplikasi ini boleh melakukan 
perubahan di komputer anda. Pilih Yes. 

 

3. Pilih Next untuk melanjutkan. 

 

 

 



4. Baca dan setujui license agreement. Pilih Next. 

 

5. Masukkan nama dan perusahaan atau organisasi anda. Dan pilih apakah orang lain boleh atau 
tidak mengakses program ini. Pilih Next 

 

6. Pilih tipe Stata yang anda beli (IC, SE atau MP) lalu Next. 

 



Technical note: Pilihlah tipe Stata sesuai dengan yang sudah di beli, jika tidak nant
akan befungsi dengan baik. Jika terjadi demikian, mohon uninstall dan lakukan instalasi ulang 
sesuai dengan informasi lisensi yang anda terima.

7. Pilih folder instalasi (Destination Folder
tidak ada Stata akan membuatnya. Anda bisa memilih ke folder lain jika menginginkannya.

Kami merekomendasikan anda menggunakan folder yang sudah dipilih Stata.

Jika anda ingin install Stata 
install di server, atau jika anda punya akses langsung di network drive.

Pilih Next untuk melanjutkan

 

 

 

 

 

Pilihlah tipe Stata sesuai dengan yang sudah di beli, jika tidak nant
akan befungsi dengan baik. Jika terjadi demikian, mohon uninstall dan lakukan instalasi ulang 
sesuai dengan informasi lisensi yang anda terima. 

Destination Folder). Stata akan secara otomatis memilih folder tertentu, j
tidak ada Stata akan membuatnya. Anda bisa memilih ke folder lain jika menginginkannya.

Kami merekomendasikan anda menggunakan folder yang sudah dipilih Stata.

install Stata pada network , anda membutuhkan network license. 
atau jika anda punya akses langsung di network drive. 

melanjutkan 

Pilihlah tipe Stata sesuai dengan yang sudah di beli, jika tidak nanti Stata tidak 
akan befungsi dengan baik. Jika terjadi demikian, mohon uninstall dan lakukan instalasi ulang 

 

akan secara otomatis memilih folder tertentu, jika 
tidak ada Stata akan membuatnya. Anda bisa memilih ke folder lain jika menginginkannya. 

Kami merekomendasikan anda menggunakan folder yang sudah dipilih Stata. 

network license. Stata bisa di 

 

https://www.stata.com/support/faqs/windows/install-on-network-drive/


8. Pilih lokasi penyimpanan data Stata. Kami merekomendasikan untuk memilih use each 
user's Documents folder. Lalu Next 

 

9. Proses instalasi pun di mulai setelah anda memilih Install. Pilih Back jika anda ingin mengkoreksi. 

 

10. Anda akan melihat progress bar sampai proses instalasi selesai. Hal ini akan membutuhkan 
beberapa waktu 

 



11. Jika sudah selesai, pilih Finish untuk keluar. 

 

12. Jik anda ingin mengganti tipe Stata, anda bisa menjalankan program instalasi sekali lagi. Dan itu 
akan membawa anda ke Application Maintenance dialog. Pilih Modify dan lalu Next untuk 
kemudian memilih tipe Stata yang di inginkan. 

  

13. Ketika anda menjalankan Stata. Akan ada User Account Control . Pilih Yes untuk melanjutkan. 

 

14. Masukkan informasi yang benar pada Initialize License untuk melanjutkan. Jika anda melakukan 
kesalahan anda bisa mencoba kembali untuk memasukkan informasi code dan authorization  

a. Masukkan nama dan perusahaan atau organisasi anda (minimal 5 karakter) 

b. Masukkan Serial Number, Code, dan Authorization dari file License and Activation Key yang 
diterima di email. 

NOTE: Jika menerima informasi “The serial number, code, and authorization are inconsistent”, cobalah 
sekali lagi. Copy dan paste. Apapun yang menyerupai “o” (oh) adalah huruf “o”, yang menyerupai “0” 
adalah angka nol, yang menyerupai “1” adalah angka satu, dan yang menyerupai “L” (el) adalah huruf 
“L”. Periksalah kembali sebelum melanjutkan. 



Important: Simpan file License and Activation Key
kemudian hari. 

Pilih Next untuk memasukkan informasi tersebut.

15. Pilih Finish untuk menyelesaikan dan mendaftar ke Stata.

License and Activation Key. Karena anda mungkin akan membutuhkannya

 

untuk memasukkan informasi tersebut. 

untuk menyelesaikan dan mendaftar ke Stata. 

 

 

 

 

 

 

. Karena anda mungkin akan membutuhkannya di 



16. Stata akan menanyakan apakah anda ingin memperbaharui (update). Kami merekomendasikan 
untuk memilih Check for updates now untuk memastikan anda mendapat versi yang terakhir. 
Pilih OK. 

 

StataCorp sering melakukan updates. Pembaruan ini dapat mencakup fitur baru dan perbaikan yang 
dapat dipilih dan diinstall secara otomatis dari Stata selama terhubung dengan internet.  

Jika terdapat update, mohon ikuti instruksi yang diberikan  

 Memiliki masalah saat terhubung dengan internet dari Stata? 

Update otomatis umumnya sudah aktif. Stata tidak akan melakukan instalasi update sebelum 
menerima persetujuan anda. Jika anda menonaktifkan update otomatis, sebaiknya lakukan 
pengecekan secara berkala. 
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Menjalankan dan mengatur Stata pada

1. Pilih Stata16.dmg untuk memulai

2. Baca kebutuhan Stata 16 (Stata 

3. Baca Software License Agreement. 
Pilih continue 

Menjalankan dan mengatur Stata pada MAC  

untuk memulai Instalasi Stata. 

Stata 16 requirements) lalu pilih continue 

Software License Agreement. Anda memiliki pilihan untuk save atau print jika dibutuhkan. 

 

 

Anda memiliki pilihan untuk save atau print jika dibutuhkan. 

 



4. Stata akan menanyakan apakah anda setuju dengan ketentuan yang ada pada
Agreement. 

Jika ya pilih Agree untuk melanjutkan proses instalasi

5. Pada file License and Activation Key
Stata IC, Stata SE atau Stata MP.

Pilih tipe tersebut lalu pilih continue.

akan menanyakan apakah anda setuju dengan ketentuan yang ada pada

untuk melanjutkan proses instalasi 

License and Activation Key anda akan disebutukan tipe Stata apa yang dimiliki. Apakah 
Stata IC, Stata SE atau Stata MP. 

continue. 

 

akan menanyakan apakah anda setuju dengan ketentuan yang ada pada Software License 

 

anda akan disebutukan tipe Stata apa yang dimiliki. Apakah 

 

 



6. Halaman berikutnya sebagai konfirmasi lokasi Stata akan di install. Pilih 

7. Proses instalasi pun dimulai dan akan membutuhkan beberapa waktu.

8. Jika sudah selesai, pilih close 

Halaman berikutnya sebagai konfirmasi lokasi Stata akan di install. Pilih Install 

Proses instalasi pun dimulai dan akan membutuhkan beberapa waktu. 

close untuk keluar 

 

Install untuk melanjutkan. 

 

 

 



Jika muncul pertanyaan "Do you want 
memilih Keep,  untuk tetap menyimpan installer Stata. Karena mungkin saja anda 
membutuhkannya suatu saat nanti.

11. Ketika anda menjalankan Stata, 

12. Masukkan informasi yang benar pada
kesalahan anda bisa mencoba kembali untuk memasukkan informasi 

a. Masukkan nama dan perusahaan atau organisasi anda (minimal 5 karakter)

b. Masukkan Serial Number, Code, 
diterima di email. 

NOTE: Jika menerima informasi 
cobalah sekali lagi. Copy dan paste
menyerupai “0” adalah angka nol
“L” (el) adalah huruf “L”. Periksalah kembali sebelum melanjutkan.

"Do you want to move the package 'Stata 16' to the Trash?"
untuk tetap menyimpan installer Stata. Karena mungkin saja anda 

membutuhkannya suatu saat nanti. 

Stata, anda membutuhkan file  License and Activation Key

asukkan informasi yang benar pada Initialize License untuk melanjutkan. Jika anda melakukan 
kesalahan anda bisa mencoba kembali untuk memasukkan informasi code 

Masukkan nama dan perusahaan atau organisasi anda (minimal 5 karakter)

Serial Number, Code, dan Authorization dari file License and Activation Key

Jika menerima informasi “The serial number, code, and authorization are inconsistent”, 
dan paste. Apapun yang menyerupai “o” (oh) adalah huruf

adalah angka nol, yang menyerupai “1” adalah angka satu, 
Periksalah kembali sebelum melanjutkan. 

to move the package 'Stata 16' to the Trash?" lebih baik 
untuk tetap menyimpan installer Stata. Karena mungkin saja anda 

 

License and Activation Key  

 

untuk melanjutkan. Jika anda melakukan 
 dan authorization  

Masukkan nama dan perusahaan atau organisasi anda (minimal 5 karakter) 

License and Activation Key yang 

“The serial number, code, and authorization are inconsistent”, 
adalah huruf “o”, yang 

, dan yang menyerupai 



 

Important: Simpan file License and Activation Key
di kemudian hari. 

Pilih Next untuk memasukkan informasi tersebut.

13. Pilih Finish untuk menyelesaikan dan mendaftar ke Stata.

Sebagai pengguna Stata, anda berhak mendapat free 

Anda bisa melakukan register pada waktu yang lain di

 

 

 

 

 

License and Activation Key. Karena anda mungkin akan membutuhkannya 

untuk memasukkan informasi tersebut. 

untuk menyelesaikan dan mendaftar ke Stata. 

 

Sebagai pengguna Stata, anda berhak mendapat free technical assistance jika ada 

pada waktu yang lain di: stata.com/register. 

 

Karena anda mungkin akan membutuhkannya 

 

jika ada pertanyaan.. 

https://www.stata.com/register/
https://www.stata.com/register/


14. Stata akan menanyakan apakah anda ingin memperbaharui (
untuk memilih Check for updates now
Pilih OK  

StataCorp sering melakukan updates. 
dapat dipilih dan diinstall secara otomatis dari Stata selama terhubung dengan internet. 

Jika terdapat update, mohon ikuti instruksi yang diberikan

 Memiliki masalah saat terhubung dengan internet dari Stata?

Update otomatis umumnya sudah aktif. Stata tidak akan melakukan instalasi update sebelum 
menerima persetujuan anda. Jika anda menonaktifkan update otomatis, sebaiknya lakukan 
pengecekan secara berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akan menanyakan apakah anda ingin memperbaharui (update). Kami 
Check for updates now untuk memastikan anda mendapat versi yang terakhir. 

 

updates. Pembaruan ini dapat mencakup fitur baru dan perbaikan yang 
dapat dipilih dan diinstall secara otomatis dari Stata selama terhubung dengan internet. 

Jika terdapat update, mohon ikuti instruksi yang diberikan  

Memiliki masalah saat terhubung dengan internet dari Stata? 

Update otomatis umumnya sudah aktif. Stata tidak akan melakukan instalasi update sebelum 
menerima persetujuan anda. Jika anda menonaktifkan update otomatis, sebaiknya lakukan 

). Kami merekomendasikan 
untuk memastikan anda mendapat versi yang terakhir. 

 

Pembaruan ini dapat mencakup fitur baru dan perbaikan yang 
dapat dipilih dan diinstall secara otomatis dari Stata selama terhubung dengan internet.  

Update otomatis umumnya sudah aktif. Stata tidak akan melakukan instalasi update sebelum 
menerima persetujuan anda. Jika anda menonaktifkan update otomatis, sebaiknya lakukan 
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