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Brebes

KeBada Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kabag Setda Brebes;
3. Camat se-Kabupaten Brebes;
4. Kepala instansi vertikal Kabupaten Brebes.

di
Brebes

Berkaitan dengan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) onlinemulaitanggal
15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020, diminta dengan hormat kepada

saudara memerintahkan seluruh pegawai/karyawan/karyawati di instansi

saudara untuk melakukan sensus onlineserentak menggunakan PC/laptop/HP
masing-nrasing, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hari, Tanggal
b. Waktu

r c. Tempat
d. Tata cara

Senin, L7 Februari 2020
08.00 WIB (Setelah apel pagi)
Kantor/Instansi masi ng-rnasi ng
- Sebelum melakukan SP2020 online, dapat mengecek NIK

dan no KK masing-masing, dP?kah sudah terdaftar
dalam database melalui laman sensus.bps,go.id/cek
sebelum tanggal 15 Februari 202A. Ini akan menentukan

apakah yang bersangkutan dapat berpartisipasi di

Sensus Penduduk Online atau tidak. Laman

sensus,bps.go.id/cek akan ditutup pada tanggal L4

Februari 2020.
- Semua karyawan/karyawati membawa: fotocopy KK,

KTp, nomor aKa nikah/cerai dan menyiapkan alamat

anggota keluarga yang tidak tinggal serumah.
- Langkah-langkah pengisian sensus penduduk online:

a. Masuk ke laman sensus.bps,go.id
b. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

Nomor Kartu Keluarga (KK) Anda

c. Isikan kode captcha yang ada lalu klik "Cek

Keberadetan"
d. lika baru pertama kali melakukan akses pada

sensus penduduk online, buatlah kata sandi dan

pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai. Lalu

klik "Buat Password"
Masukan kata sandi yang telah dibuat sebelumnY?,

lalu klik "Masuk"
Bacalah panduan awal mengenai pengisian Sensus

Penduduk Online, lalu klik "Mulai Mengisi" untuk
tstsrarFrr .l ai Frzrrtarici qn

e.

f.



g. pilihlah Bahasa yang akan digunakan untuk mengisi

kuesioner
Ikuti petunjuk yang ada dan jawablah seluruh

pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan

sebenar-benarnya
Setelah mengisi seluruh peftanyaan, bisa "Simpan"

clulu atau jika sudah pasti semua jawaban sudah

terjawab dengan lengkap dan benar bisa langsung

"Kirim".
Unduh buKi pengisian atau kirimkan bukti pengisian

ke email Anda dengan mengisikan alarnat email.

Catatan. : t; Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan olahraga agar

menindaklanjuti dengan surat ke seluruh Kepala TK,

SD, dan SMP untukhelakukan SP 2020 di sekolah

masing-masing. i'{

2. Para camat beserta seluruh Kepala Desa/Lurah dan

jajarannya agar melaKanakan Sensus online

ierentar padalaat Rakorcam yang diselenggarakan

oleh BPS pada tgl. 17-20 Februari 2020 di Wilayah

masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

A.N BUPATI BREBES
SEKRETARIS DAERAH
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NIP. 195 1 010

h.

j.

,T

@
1. Bupati Brebes (sebagai

2. Kepala BPS KabuPaten
laporan);
Brebes (sebagai laPoran);


