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Antisipasi Kemarau, Kementan-BPTHPH Jabar Pantau 

Komoditas Strategis Hortikultura 

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
memprediksi beberapa daerah di Indonesia akan memasuki kemarau. Dari total 342 Zona 
Musim (ZOM) di Indonesia sebanyak 30 persen diperkirakan mengalami kemarau lebih 
kering dari situasi normal. 

Daerahnya meliputi sebagian Aceh, sebagian pesisir timur Sumatera Utara, sebagian Riau, 
Lampung Bagian Timur, Banten bagian Selatan, sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah 
Bagian Tengah dan Utara. Prediksi awal kemarau terjadi Mei dan puncaknya Agustus 2020. 

Kepala BPTHPH Jawa Barat Ajat Sudrajat memaparkan, keadaan kemarau ini tentunya akan 
sangat berpengaruh terhadap berkurangnya ketersedian air untuk kebutuhan tanaman. 

“Imbasnya terjadi kekeringan serta biasanya berpengaruh terhadap peningkatan serangan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), terutama peningkatan serangan hama,” kata Ajat 
melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5).  

Dari hasil monitoringnya di kawasan Jabar, khususnya terkait komoditas hortikultura, 
pihaknya terus memantau secara intensif untuk meminimalisir dampak anomali cuaca dan 
OPT. 

“Berdasarkan data monitoring BPTPH Provinsi Jawa Barat sampai April 2020 luasan tanaman 
cabe seluas 5.149 hektare dan bawang merah mencapai 1.575,5 hektare. Tentunya kami 
harus amankan pertanaman di lapangan dan memastikan bisa berproduksi secara optimal,” 
jelas dia.  

Ajat menambahkan, untuk menghadapi dampak perubahan iklim tersebut, pihaknya telah 

melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan pemantauan lapangan terkait 
intensitas serangan OPT dan DPI. Peralihan musim kemarau (pancaroba) pada komoditas 
cabe dan bawang, biasanya berpeluang meningkatnya serangan OPT terutama hama seperti 
trips, kutu kebul, kutu daun dan ulat.  

“Panasnya suhu pada musim kemarau menyebabkan perkembangan hama akan cenderung 
menjadi lebih cepat sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman yang mengakibatkan 
penurunan produktivitas tanaman saat panen,” beber Ajat.  

Lebih lanjut dia mengatakan, sejak April telah dibuat surat penugasan kepada POPT untuk 
mengintensifkan pengamatan OPT komoditas hortikultura strategis (seperti aneka cabe, 

bawang merah, bawang putih, jeruk dan buah lainnya), pengamatan data kekeringan serta 
pemetaan daerah endemis kekeringan sebagai bahan peringatan dini/ Early Warning 
System (EWS).  

https://rmco.id/tags/3309/bmkg


“Selain itu, dalam rangka antisipasi dampak perubahan Iklim, pihaknya mengimbau para 

petugas POPT untuk mensosialisasikan sifat dan prakiraan awal musim hujan kepada PPL 
dan petani,” tutup dia.  

Data EWS Lindungi Petani 

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan, Data EWS perlindungan 
hortikultura telah dilakukan pada wilayah sentra utama pengembangan hortikultura. Hal ini 

sejalan dengan arahan Menteri Pertanian  Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk selalu 
menekankan pentingnya data base yang kuat dan akurat sebagai acuan awal dan akhir.  

Terkait satu data pertanian ini, Kementerian Pertanian (Kementan) berkordinasi dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait 
lainnya. 

“Untuk komoditas bawang merah dan aneka cabe wilayah EWS dipantau sebanyak 55 
Kabupaten/Kota sebagai daerah sentra utama penyangga produksi nasional, baik di Pulau 
Jawa maupun di Luar Pulau Jawa,” kata Prihasto.  

Prihasto menambahkan, dengan adanya peringatan dini OPT, kekeringan dan pemetaan 
daerah endemis diharapkan dijadikan acuan bagi petani untuk lebih mewaspadai akan 
munculnya OPT dan DPI. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerugian akibat serangan 
OPT dan dampak perubahan iklim.  

“Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi POPT untuk mendampingi dan 
pengawalan dalam penanganan DPI dan OPT,” kata dia. 

Sementara, untuk antisipasi dampak perubahan iklim, Direktorat Perlindungan Hortikultura 
telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia. 

Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf menyatakan, dalam mengantisipasi 

dampak perubahan iklim ini harus dilakukan dengan langkah konkret yaitu memastikan 
kebutuhan dan bantuan yang dibutuhkan di lapangan. 

 “Misalnya seperti varietas yang sesuai dengan musim kemarau, bantuan pompa air, serta 
penggunaan bahan pengendali OPT ramah lingkungan,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Kepala UPTD BPTP Provinsi Sumatera Barat, Suardi mengatakan, 
peran petugas POPT di wilayah binaannya akan dimaksimalkan untuk mendampingi, 
membimbing serta memantau petani di lapangan agar tidak terjadi gagal panen akibat 
serangan OPT maupun DPI.  

“Penerapan teknologi juga perlu dilakukan seperti pembuatan Bak Penampung Air, 

pembuatan sumur suntik dan penggunaan pompa air. Selain itu, salah satu langkah efektif 

penanganan dampak kekeringan adalah pemakaian pupuk kompos dan penggunaan mulsa 
dari bahan alami seperti jerami. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan dampak kekeringan 
di Sumatera Barat,” pungkasnya.[KAL] 

  

https://rmco.id/tags/32642/prihasto-setyanto
https://rmco.id/tags/25635/syahrul-yasin-limpo
https://rmco.id/tags/1961/kementan
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Besok Berakhir! Yuk Segera Isi Data di 

Sensus Penduduk Online 2020, Begini 

Cara Gampangnya 
Kamis, 28 Mei 2020 06:21 

lihat foto 

Pixabay.com 

Ilustrasi mengisi data di sensus penduduk online 2020.  

Besok Berakhir! Yuk Segera Isi Data di Sensus Penduduk Online 2020, 
Begini Cara Gampangnya 

TRIBUNJABAR.ID - Apakah Anda sudah 
mengisi data melalui sensus penduduk online di laman sensus.BPS.go.id? 

Kalau belum, tak ada salahnya segera mengisi, 
pasalnya sensus penduduk online akan berakhir pada 29 Mei 2020. 

Cara mengisi sensus penduduk online 2020 di 
laman sensus.BPS.go.id tergolong mudah. 

Anda hanya perlu mempersiapkan perangkat seperti komputer atau gawai 
yang terkoneksi ke jaringan internet. 

Setelah itu, isi kolom isian dalam laman tersebut sesuai dengan data Anda. 

Berikut adalah cara mudahnya dihimpun TribunJabar.id dari 
Tribunnews.com: 

1. Akses situs sensus.BPS.go.id 

2. Setelah masuk, silakan isikan NIK dan Nomor KK pada kolom yang tertera. 

https://cdn2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/ilustrasi-mengisi-data-di-sensus-penduduk-online-2020.jpg
https://cdn2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/ilustrasi-mengisi-data-di-sensus-penduduk-online-2020.jpg
https://jabar.tribunnews.com/tag/data
https://jabar.tribunnews.com/tag/sensus-penduduk
https://jabar.tribunnews.com/tag/sensusbpsgoid
https://jabar.tribunnews.com/tag/sensus-penduduk
https://jabar.tribunnews.com/tag/sensus-penduduk
https://jabar.tribunnews.com/tag/sensusbpsgoid
https://jabar.tribunnews.com/tag/data
https://jabar.tribunnews.com/2020/05/28/sensus.bps.go.id
https://cdn2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/ilustrasi-mengisi-data-di-sensus-penduduk-online-2020.jpg


Jangan lupa juga untuk memasukkan kode atau captcha yang tertera di situs. 

Jika kode captcha-nya tak terlihat, Anda bisa meng-klik tulisan "klik di sini" di 
bawah kodenya. 

3. Setelah mengisi NIK, Nomor KK, dan kode atau captcha, silakan klik tombol 
"Cek Keberadaan". 

• Cara Mudah Mengisi Data Sensus Penduduk Online 2020, Akses Laman 
sensus.BPS.go.id 

4. Di sini Anda akan diminta membuat kata sandi atau password jika baru 
pertama kali melakukan akses pada sensus penduduk online. 

Selain password, Anda juga diharuskan memilih pertanyaan keamanan yang 
paling sesuai. 

5. Setelah membuat kata sandi, silakan masukkan pada kolom isian, lalu klik 
"Masuk". 

6. Sebelum mulai mengisi, lebih baik baca terlebih dahulu panduan awal 
pengisian sensus penduduk online. 

Klik "mulai" untuk mulai mengisi formulir sensus penduduk online. 

7. Pilihlah bahasa yang paling dikuasai. 

8. Ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jujur 
dan sebenar-benarnya. 

9. Setelah mengisi seluruh pertanyaan, klik tombol "Kirim". 

10. Unduh atau kirimkan bukti pengisian pada email anda dengan terlebih 
dahulu mengisikan alamat email. 

Cara Isi Data Sensus Penduduk Online 2020 di sensus.BPS.go.id, Siapkan 
NIK dan Nomor KK (twitter.com/BPS_statistics) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan Sensus Penduduk 
Online dikutip dari sensus.BPS.go.id: 

1. Sensus Penduduk Online hanya dilakukan melalui laman 
resmi sensus.BPS.go.id 
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2. Waktu pengisian untuk tiap anggota keluarga yaitu sekitar 5 menit 

3. Siapkan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/Dokumen 
Pernikahan/Dokumen Perceraian/Surat Keterangan Kematian, termasuk 
untuk anggota keluarga tambahan jika memungkinkan 

4. Apabila ingin menyimpan data sementara, silakan tekan tombol “Simpan 
sementara” 

5. Warga Negara Asing (WNA) yang saat ini tinggal di Indonesia, dan 
merupakan pemegang izin tinggal (ITAS/ITAP), diharapkan dapat 
berpartisipasi dalam sensus ini. 

6. Kode akses untuk login pada sensus.BPS.go.id dapat diperoleh dengan 

cara mengirimkan email yang berisikan nama, nomor paspor, nomor izin 
tinggal, dan lampiran pindaian atau foto dari paspor 
ke joinsp2020@BPS.go.id. 

Perlu dicatat, jika Anda terlambat mengisi data di sensus penduduk online, 
BPS tetap akan melakukan sensus penduduk offline. 

• Sensus Penduduk Online 2020 Berakhir 29 Mei 2020, Begini Cara 

Mudah Pengisiannya 

Dilansir BPS.go.id, Sensus Penduduk 2020 akan dilakukan dengan tiga 
tahapan pengumpulan data, yaitu: 

1. Sensus Penduduk Online 15 Februari - 29 Mei 2020 

- Penduduk melaksanakan sensus secara mandiri melalui 
https://sensus.BPS.go.id/login 

- Evaluasi berkala Sensus Penduduk Online 

2. Sensus Penduduk Offline September 2020 

- Pemeriksaan daftar penduduk 

- Verifikasi Lapangan (ground check) 

- Pencacahan lengkap dengan metode wawancara 

3. Pencacahan sampel 2021 

Pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk 
menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya. 
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Dalam Setahun Terakhir, Jumlah Pengangguran 

Meningkat Menjadi 28,35 Ribu Orang 
Laporan wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah 

BANDUNG, TRIBUN - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat 

jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 24,33 juta orang, naik 
0,50 juta orang dibandingkan Februari 2019. Hal ini sejalan dengan naiknya 
jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga 
meningkat 0,27 persen poin. 

 

“Meski begitu dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat 28,35 ribu 
orang,” kata Kepala BPS Jabar, Dody Herlando, Rabu (27/5). 

Namun, menurut Dody, tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun 
0,04 persen poin menjadi 7,69 persen pada Februari 2020. Penduduk yang 
bekerja sebanyak 22,46 juta orang, bertambah 0,47 juta orang dari keadaan 
Februari 2019. 

 

Ia menambahkan, komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk 
yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 22,46 juta 
orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 1,87 juta orang menganggur. 

“Dibandingkan keadaan setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja 
dan pengangguran bertambah masing-masing 0,47 juta orang dan 28,35 ribu 
orang,” katanya. 

 

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk 
yang bekerja terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
sebesar (0,78 persen poin), jasa pendidikan (0,36 persen poin), dan real 
estate (0,31 persen poin). 

 

Lapangan pekerjaan yang menurun utamanya pada jasa lainnya (1,15 persen 
poin) seperti perdagangan (0,81 persen poin) dan jasa perusahaan (0,16 
persen poin). “Sebanyak 11,45 juta orang (50,98 persen) bekerja pada 
kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2019-Februari 
2020), pekerja informal turun 0,11 persen poin,” ujar Dody. 

 

Persentase tertinggi pada Februari 2020 adalah pekerja penuh (jam kerja 
minimal 35 jam per minggu) sebesar 75,20 persen. Penduduk yang bekerja 
dengan jam kerja 1-7 jam persentasenya paling kecil, yaitu 2,04 persen. 
Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (19,21 
persen) dan pekerja setengah penganggur (5,59 persen). 
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Dari semua penduduk bekerja pada Februari 2020, status pekerjaan utama 
yang terbanyak sebagai buruh atau karyawan dan pegawai (45,19 persen). 
Diikuti status berusaha sendiri (19,56 persen), berusaha dibantu buruh tidak 
tetap atau buruh tidak dibayar (12,51 persen), dan pekerja keluarga (8,10 
persen). Penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap 
memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 3,83 persen. 

 

Dalam setahun terakhir (Februari 2019-Februari 2020), peningkatan 
persentase penduduk bekerja tertinggi pada berusaha dibantu buruh tidak 
tetap/buruh tidak dibayar sebesar 1,95 persen poin, dan pekerja keluarga 
sebesar 0,52 persen poin. (*) 
 

  

https://jabar.tribunnews.com/tag/pekerja
https://jabar.tribunnews.com/tag/pekerja
https://jabar.tribunnews.com/tag/pekerja


 Kliping Berita Online 

 Tanggal : 28/05/2020 
 Penulis : 

Sumber : harianaceh.com 
  

Janji Jokowi Setop Impor Omong 

Kosong 
Jakarta – Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), 
Edy Mulyadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealiasasikan janji 
kampanye bahwa akan menyetop impor pangan. Pasalnya Indonesia hingga kini 
masih impor sayuran dari Cina mencapai Rp11,5 triliun dan buah-buahan sekitar 
Rp22,5 triliun. 

“Ya prihatin dan miris dengan nasib para petani sayur dan buah kita karena 
bebearapa waktu sebelumnya beredar video petani membuang sayurannya karena 
harganya jatuh. Biaya produksi tidak seimbang dengan biaya harga jualnya,” ungkap 
dia dalam youtube pribadinya, Rabu (27/5). 

Bahkan, kata dia, petani membiarkan buah dan sayurnya itu membusuk di pohon 
maupun di ladang karena ongkos panenya tidak sebanding dengan harga jual. 
Menurut dia, di satu sisi petani membuang sayurannya karena harganya jatuh ke 
paling rendah. Di sisi lain impor sayur dan buah dari Cina luar biasa besarnya masuk 
ke Tanah Air. 

“Saya bertanya kepada Presiden Joko Widodo ketika kampanye tahun 2009 akan 
menyetop impor daging, buah, sayur, gula dan bawang putih. Pada saat blusukan ke 
sawah bertemu petani ingin memuliakan petani dengan menghentikan impor karena 
Impor akan membuat nasib petani menjadi terpuruk,” terang dia. 

Menurut dia, banyak janji-janji yang tak terpenuhi oleh Presiden Jokowi. 

”Tapi jangan lupa petani kita itu jumlahnya banyak untuk menyediakan ketahanan 
pangan, walaupun peran mereka saat ini terus tergerus karena nilai tukar petani 
(NTP) semakin rendah,” tandas Edy. 

Dia meminta Presiden Jokowi memenuhi janji-janjinya untuk stop impor. Namun di 
Indonesia sekarang data-data dimainkan semua untuk kepentingan para mafia 
impor. 

“Ayo selamatkan petani kita karena mereka adalah rakyat indonesia dan bukan 
petani luar negeri, Cina, Vietnam dan Thailand,” ujar dia. 

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor komoditas sayuran 
asal Cina mencapai USD75,37 juta, melonjak 219,31 persen atau tiga kali lipat 
dibandingkan Maret 2020 yang hanya USD23,60 juta. 

“Jadi Sayuran di sini itu maksudnya yang paling banyak adalah bawang putih asal 
Cina,” kata Kepala BPS Suhariyanto.(*) 
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Jatim Park Tetap Tutup Saat Lebaran, Tak 

Lagi Ada Pemandangan Ribuan Pengunjung 

JAKARTA, KOMPAS.com – Lebaran merupakan momen yang 
dimanfaatkan oleh beberapa umat Muslim untuk berkumpul dengan 
keluarga. 

Ada yang berkumpul untuk berkunjung ke rumah saudara, atau berkumpul 
untuk sama-sama pergi berlibur ke tempat wisata. 

Salah satu tempat yang biasa dikunjungi adalah tempat wisata milik Jatim 
Park Group. 

Manager Marketing & Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Ariyanto, 
menuturkan, biasanya pengunjung yang datang saat pekan lebaran bisa 
mencapai ribuan orang per hari. 
 
 “Biasanya hari kedua lebaran ramai pengunjung. Sampai ribuan. Sekarang 
sepi karena pandemi belum tahu kapan akan berakhir. Jatim Park akan 
buka menunggu situasi nasional jadi normal kembali,” ujar Titik 
kepada Kompas.com, Selasa (26/5/2020). 

Untuk saat ini, 14 tempat wisata yang dikelola Jatim Park Group tutup total 
sejak 20 Maret 2020 hingga waktu yang belum ditentukan. 

Ada pun tempat wisata yang dimaksud adalah Jawa Timur Park 1, Jawa 
Timur Park 2, Jawa Timur Park 3, Museum Tubuh, Batu Secret Zoo, 
Museum Satwa, dan Eco Green Park. 

Ada juga Museum Angkut, Predator Fun Park, Batu Night Spectacular, 
Dino Park, The Legend Stars Park, Fun Tech Plaza, dan Museum Musik 
Dunia. 

Kendati tidak ada pengunjung dan beberapa karyawan masih dirumahkan, 
tetapi para tim keamanan serta penjaga satwa masih bekerja. Mereka 
bekerja di Batu Secret Zoo, Eco Green Park, dan Predator Fun Park. 

Titik menuturkan bahwa dari 14 tempat wisata ada empat yang menjadi 
kesukaan para pengunjung saat libur lebaran. 

“(Keramaian tidak merata). Favoritnya masih Jatim Park 1 – 3 dan Museum 
Angkut,” tutur Titik. 



Selama pekan lebaran, pembelian tiket merata dilakukan melalui daring 
maupun loket. Namun, pembelian tiket secara langsung masih 
mendominasi. 
Baca juga: Hari Ini Protokol New Normal Dimulai di PT Kereta Api 
Indonesia, Seperti Apa? 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengunjung yang 
datang ke Jatim Park 1 pada Juni 2019 (libur lebaran) adalah 52.394 
orang. 

Sementara pengunjung Jatim Park 2 ada 59.842 orang. Kemudian jumlah 
pengunjung Jatim Park 3 adalah 105.692 orang dan Museum Angkut 
berada di angka 55.967 orang. 

Wisatawan yang datang saat libur Lebaran lebih banyak dari rombongan 
keluarga dan dari luar Jawa Timur. 

“(Selain menaiki wahana) foto menjadi yang utama. Momen itu penting 
(untuk wisata selfie),” kata Titik. 

Penulis: Nabilla RamadhianEditor: Silvita Agmasari 
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Kementan-BPTHPH Jawa Barat Antisipasi 

Kemarau 
 

Salah satu langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengatasi musim kemarau adalah 

menurunkan tim khusus untuk penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi. 

Jakarta, Jurnas.com -  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

memprediksi bahwa beberapa daerah di Indonesia akan memasuki kemarau. Dari total 

342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia sebanyak 30% diperkirakan mengalami kemarau 

lebih kering dari situasi normal. 

Daerahnya meliputi yaitu sebagian Aceh, sebagian pesisir timur Sumatera Utara, 

sebagian Riau, Lampung Bagian Timur, Banten bagian Selatan, sebagian Jawa Barat, 

serta Jawa Tengah Bagian Tengah dan Utara. Prediksi awal kemarau terjadi pada Mei 

dan puncaknya pada Agustus 2020. 

Kepala BPTHPH Jawa Barat, Ajat Sudrajat memaparkan, keadaan kemarau ini tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya ketersedian air untuk kebutuhan 

tanaman. 

"Imbasnya terjadi kekeringan serta biasanya berpengaruh terhadap peningkatan 

serangan Organisme pengganggu Tumbuhan (OPT), terutama peningkatan serangan 

hama," kata Ajat melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5). 

Dari hasil monitoringnya di kawasan Jabar, khususnya terkait komoditas hortikultura, 

pihaknya terus memantau secara intensif untuk meminimalisir dampak anomali cuaca 

dan OPT. 

"Berdasarkan data monitoring BPTPH provinsi Jawa Barat hingga April 2020 luasan 

tanaman cabai seluas 5.149 Ha dan bawang merah mencapai 1.575,5 hektare. Tentunya 

kami harus amankan pertanaman di lapangan dan memastikan bisa berproduksi secara 

optimal," jelasnya. 

Ajat menambahkan, untuk menghadapai dampak perubahan iklim tersebut, pihaknya 

sudah melakukan langkah-langkah antisipasi yaitu dengan melakukan pemantauan 

lapangan terkait intensitas serangan OPT dan DPI. 

Peralihan musim kemarau (pancaroba) pada komoditas cabe dan bawang, biasanya 

berpeluang meningkatnya serangan OPT terutama hama seperti trips, kutu kebul, kutu 

daun dan ulat. 

"Panasnya suhu pada musim kemarau menyebabkan perkembangan hama akan 

cenderung menjadi lebih cepat sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman yang 

mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman saat panen," kata Ajat. 

lanjut menceritkan, April sudah dibuat surat penugasan kepada POPT untuk 

mengintensifkan pengamatan OPT komoditas hortikultura strategis, pengamatan data 

kekeringan serta pemetaan daerah endemis kekeringan sebagai bahan peringatan dini/ 

Early Warning System (EWS). 

"Selain itu dalam rangka antisipasi dampak perubahan Iklim, pihaknya menghimbau 

para petugas POPT untuk mensosialisasikan sifat dan prakiraan awal musim hujan 

 



kepada PPL dan petani," ujar Ajat. 

Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto menambahkan, Data EWS 

perlindungan hortikultura sudah dilakukan pada wilayah sentra utama pengembangan 

hortikultura.  

Terkait satu data pertanian ini, Kementerian Pertanian (Kementan) berkordinasi dengan 

Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait 

lainnya. 

"Untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai wilayah EWS dipantau sebanyak 55 

Kabupaten/Kota sebagai daerah sentra utama penyangga produksi nasional, baik di 

Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa," kata Prihasto. 

Dengan adanya peringatan dini OPT, kekeringan dan pemetaan daerah endemis 

kekeringan dapat dijadikan sebagai acuan bagi petani untuk lebih mewaspadai akan 

munculnya OPT dan DPI. Sehingga pontensi kerugian akibat serangan OPT dan 

dampak Perubahan iklim bisa diatasi. 

"Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi POPT untuk mendampingi 

dan pengawalan dalam penanganan DPI dan OPT," kata pria yang biasa disapa Anton 

tersebut. 

 

  

http://www.jurnas.com/tags/Prihasto%20Setyanto/
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Login www.sensus.BPS.go.id, Sensus 

Penduduk Online 2020 Berakhir 29 Mei, 

Berikut Persyaratannya 
28/05/2020 01:56tribunnews.com 

Terbaiknews - Login www.sensus.BPS.go.idSensus Penduduk Online 2020 

Berakhir 29 MeiBerikut Cara Isi Datanya  

-Simak cara mengisi Sensus Penduduk Online 2020 melalui Login 
www.sensus.BPS.go.id. 

Sensus Penduduk Online 2020 sudah dilaksanakan sejak 15 Februari 2020 dan 

akan segera berakhir dua hari lagi yakni pada 29 Mei 2020. 

Selain itu, sensus Penduduk Wawancara atau Offline akan dilaksanakan pada 
tanggal 1 - 30 September 2020. 

Sensus Penduduk dapat dilakukan dengan cara mengakses situs resmi Badan 

Pusat Statistik (BPS), yakni www.sensus.BPS.go.id. 

https://terbaiknews.net/tribunnews-com-s42


Halaman Depan Pengisian Sensus Penduduk Online 2020. (sensus.BPS.go.id) 

(sensus.BPS.go.id) 

Sebelum mengisi Sensus Penduduk, sebaiknya siapkan dokumen-dokumen pribadi 
yang akan dibutuhkan, seperti berikut: 

- Kartu Keluarga (KK) 

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

- Buku nikah, dokumen cerai/surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota 

keluarga tambahan jika diperlukan 

Cara mengisi datanya pun cukup mudah, hanya butuh waktu 5 menit per anggota 

keluarga. 

Seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) nantinya bisa 
mengisi Sensus Penduduk Online.  

Login Www.Sensus.BPS.Go.Id / Segera Berakhir / Cara Isi Sensus Penduduk 

Online / Https://Sensus.BPS.Go.Id/ / Login Sensus / Cara Mengisi / Sensus 

Penduduk Online 2020 / Cara Pengisian Sensus Penduduk Online / 

 

 

  

https://terbaiknews.net/tags/login-wwwsensusbpsgoid-334058.html
https://terbaiknews.net/tags/segera-berakhir-306048.html
https://terbaiknews.net/tags/cara-isi-sensus-penduduk-online-259561.html
https://terbaiknews.net/tags/cara-isi-sensus-penduduk-online-259561.html
https://terbaiknews.net/tags/https--sensusbpsgoid--255047.html
https://terbaiknews.net/tags/login-sensus-253032.html
https://terbaiknews.net/tags/cara-mengisi-244266.html
https://terbaiknews.net/tags/sensus-penduduk-online-2020-230945.html
https://terbaiknews.net/tags/sensus-penduduk-online-2020-230945.html
https://terbaiknews.net/tags/cara-pengisian-sensus-penduduk-online-227580.html
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Panduan Pengisian Sensus Penduduk 

2020 yang Akan Berakhir Dalam 2 

Hari ke Depan 
 

ILUSTRASI Sensus Penduduk Online 2020. - Foto: BPS 

PIKIRAN RAKYAT – Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sensus Penduduk 

2020 yang tahap awal dilakukan secara daring. 

Sensus Penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahap yakni pengisian data online dan nantinya 

akan ada juga wawancara. 

Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Online 

2020 digelar mulai 15 Februari 2020 dan diperpanjang hingga berakhir pada Jumat, 29 Mei 

2020. 

Tata cara mengisi Sensus Penduduk 2020 sangat mudah. Pertama Anda harus mengunjungi 

situs sensus.BPS.go.id, selanjutnya mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor 

Kartu Keluarga. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi data setiap anggota keluarga hanya 

lima menit. 

Kemudian klik tombol ‘cek keberadaan’. Untuk Anda yang pertama kali log in, harus terlebih 

dahulu mengisi kata sandi dan pertanyaan keamanan. 

https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/BPS
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/Sensus-Penduduk-2020
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/Sensus-Penduduk-2020
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/Sensus-Penduduk-2020
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/Sensus-Penduduk-2020
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/NIK


Pastikan Anda mengingat kata sandi dan jawaban yang Anda isi dalam kolom pertanyaan 

untuk mengantisipasi kesulitan log in di kemudian hari. 

Tetapi jika sudah log in sebelumnya Anda hanya harus mengisi kata sandi di kolom yang 

telah disediakan. Kemudian pilih provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau 

kelurahan, RT/RW, nama jalan, dan nomor rumah. 

Setelah itu Anda harus mengisi beberapa pertanyaan terkait tempat tinggal keluarga seperti 

status kepemilikan tempat tinggal, listrik yang digunakan, jenis sumber air minum utama, 

kepemilikan fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank, serta jenis lantai di 

bagian terluas tempat tinggal. 

Berikutnya Anda harus mengisi data pribadi setiap anggota keluarga meliputi Nomor KK 

dan NIK, jenis kelamin, status hubungan dalam keluarga, alamat, kepemilikan akta kelahiran, 

status kewarganegaraan, agama, status perkawinan, keterangan pendidikan terakhir, 

kemampuan berbahasa Indonesia yang khusus bagi anggota keluarga di atas usia lima tahun. 

Setelah itu isi informasi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Jika 

bekerja maka Anda harus mendeskripsikan pekerjaannya. 

Jika sudah lengkap Anda diarahkan untuk menekan tombol ‘kirim’ dan bisa langsung 

mengunduh bukti pengisian data kependudukan keluarga. 

Selain tahap daring, tahap kedua yakni wawancara akan digelar pada 1-3 Juli mendatang. 

Nantinya para petugas BPS akan datang langsung ke rumah setiap penduduk.*** 

 

  

https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/NIK
https://depok.pikiran-rakyat.com/tag/BPS
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o Sensus Penduduk Online 2020 Segera Berakhir, 

Ini Petunjuk Cara Isinya 

o  

VIVA – Badan Pusat Statistik Indonesia melalui media sosial, 

Instagram  @BPS_statistics beberapa hari terakhir telah mengumumkan bahwa sensus 

penduduk online yang sedang diselenggarakan bakal berakhir pada 29 Mei 2020 

mendatang. 

Untuk diketahui data menunjukkan bahwa per 26 Mei 2020 sudah ada 47,09 juta 

penduduk Indonesia yang sudah tercatat telah melaporkan data diri keluarga dalam agenda 

Sensus Penduduk Online 2020 ini. 

Badan Pusat Statistik pun terus mengimbau para masyarakat untuk bisa menggunakan 

waktu luangnya demi bisa mengisi Sensus Penduduk Online ini melalui laman 

sensus.BPS.go.id sampai 5 hari ke depan. 

Melansir laman sensus.BPS.go.id, berikut tata cara dalam pengisian Sensus Penduduk 

Online 2020 serta dokumen-dokumen penting yang harus disediakan sebagai data 

pendukung. 

Siapkan identitas pribadi seperti, Kartu Keluarga, e-KTP, dokumen pernikahan (jika sudah 

menikah)/ dokumen perceraian/ surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota 

keluarga tambahan jika memungkinkan. 

Tata Cara Pengisian : 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1208902-bps-perpanjang-sensus-penduduk-2020-secara-online
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1208902-bps-perpanjang-sensus-penduduk-2020-secara-online


Pertama, akses laman sensus.BPS.go.id melalui gawai dengan browser yang terhubung 

dengan internet. 

Kedua, isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK (Kartu Keluarga), lalu klik 

“Cek Keberadaan”. Untuk orang yang pertama kali login, jangan lupa isi Password dan 

Pertanyaan Keamanan lalu isi jawabannya sebagai bentuk antisipasi jika lupa password di 

kemudian hari. 

Ketiga, pilih provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan/nagari, RT/RW, sesuai 

dengan apa yang ada pada dokumen lalu isikan juga nama jalan serta nomor rumah yang 

sesuai saat ini. 

Keempat, isi keterangan mengenai tempat tinggal keluarga seperti status kepemilikan 

tempat tinggal, tempat tinggal menggunakan listrik, sumber air minum utama, tempat 

pembuangan air besar serta lantai terluas di dalam rumah. 

Kelima, barulah isi keterangan masing-masing individu pada anggota keluarga. Pengisian 

dilakukan secara berurutan secara satu-persatu, dimulai dari kepala keluarga, istri, serta 

anak dan dilanjut anggota keluarga lainnya (bila ada). 

Keenam, setelah seluruh data terisi klik kirim. 

Ketujuh, ada file bukti pengisian yang bisa diunduh, dengan begitu pengisian telah 

selesai. 
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Lutfi Dwi Puji Astuti 

VIVA28 Mei 2020 

 

VIVA – Badan Pusat Statistik Indonesia melalui media sosial, 
Instagram  @BPS_statistics beberapa hari terakhir telah mengumumkan bahwa sensus 
penduduk online yang sedang diselenggarakan bakal berakhir pada 29 Mei 2020 
mendatang. 

Untuk diketahui data menunjukkan bahwa per 26 Mei 2020 sudah ada 47,09 juta 
penduduk Indonesia yang sudah tercatat telah melaporkan data diri keluarga dalam 
agenda Sensus Penduduk Online 2020 ini. 

Badan Pusat Statistik pun terus mengimbau para masyarakat untuk bisa 
menggunakan waktu luangnya demi bisa mengisi Sensus Penduduk Online ini melalui 
laman sensus.BPS.go.id sampai 5 hari ke depan. 

Melansir laman sensus.BPS.go.id, berikut tata cara dalam pengisian Sensus Penduduk 
Online 2020 serta dokumen-dokumen penting yang harus disediakan sebagai data 
pendukung. 

Siapkan identitas pribadi seperti, Kartu Keluarga, e-KTP, dokumen pernikahan (jika 
sudah menikah)/ dokumen perceraian/ surat keterangan kematian, termasuk untuk 
anggota keluarga tambahan jika memungkinkan. 

Tata Cara Pengisian : 

https://www.viva.co.id/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1208902-bps-perpanjang-sensus-penduduk-2020-secara-online
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1208902-bps-perpanjang-sensus-penduduk-2020-secara-online
https://www.viva.co.id/


Pertama, akses laman sensus.BPS.go.id melalui gawai dengan browser yang 
terhubung dengan internet. 

Kedua, isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK (Kartu Keluarga), lalu klik 
“Cek Keberadaan”. Untuk orang yang pertama kali login, jangan lupa isi Password dan 
Pertanyaan Keamanan lalu isi jawabannya sebagai bentuk antisipasi jika lupa password 
di kemudian hari. 

Ketiga, pilih provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan/nagari, RT/RW, 
sesuai dengan apa yang ada pada dokumen lalu isikan juga nama jalan serta nomor 
rumah yang sesuai saat ini. 

Keempat, isi keterangan mengenai tempat tinggal keluarga seperti status kepemilikan 
tempat tinggal, tempat tinggal menggunakan listrik, sumber air minum utama, tempat 
pembuangan air besar serta lantai terluas di dalam rumah. 

Kelima, barulah isi keterangan masing-masing individu pada anggota keluarga. 
Pengisian dilakukan secara berurutan secara satu-persatu, dimulai dari kepala keluarga, 
istri, serta anak dan dilanjut anggota keluarga lainnya (bila ada). 

Keenam, setelah seluruh data terisi klik kirim. 

Ketujuh, ada file bukti pengisian yang bisa diunduh, dengan begitu pengisian telah 
selesai. 
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TIMESJAKARTA, JAWA TENGAH – Masa pandemi Covid-19 menyebabkan 

terpuruknya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional. 

Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran konsumsi rumah 

tangga dalam situasi pandemi Covid-19 hanya tumbuh sekitar 2,84 persen atau 

nyaris terpangkas separuh bila dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang 

tercatat tumbuh sebesar 5,02 persen. 

Selama ini motor utama pertumbuhan ekonomi berasal konsumsi rumah tangga 

yang hampir mencapai sekitar 60 persen, tepatnya 58,14 persen. Melambatnya 

tingkat konsumsi rumah tangga menjadi biang utama pelambatan pertumbuhan 

ekonomi. Sebagaimana rilis data terbaru dari BPS ternyata pertumbuhan 

ekonomi hanya mencapai sebesar 2,97 publikasi pada kuartal pertama 2020 atau 

terjadi kontraksi sekitar -2,41 persen bila dibandingkan kuartal keempat pada 

tahun lalu. Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai, 

sebab berpengaruh terhadap perlambatan daya beli.  

Daya Beli Kelas Bawah Saat Pandemi 

Namun demikian, di saat pandemi Covid-19, BPS mencatat inflasi selama April 

2020 sebesar 0,08 persen. Angka ini lebih rendah dari inflasi Maret sebesar 0,10 

persen. Hal yang menjadi perhatian adalah turunnya inflasi inti, menunjukkan ada 

pelemahan dari daya beli rumah tangga. Masih menyebarnya pandemi Corona 

menyebabkan permintaan barang dan jasa yang harusnya meningkat justru turun 

menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Meski inflasi tergolong rendah, namun daya 

beli pada penduduk ekonomi bawah mengalami tekanan. Hal ini tercermin pada 

kondisi upah riil buruh bangunan di perkotaan dan buruh tani di perdesaan pada 

April 2020. 

Pada Maret 2020 upah riil buruh bangunan sebesar Rp 85.624 dan mengalami 

penurunan menjadi Rp 85.567 pada April 2020. Sedangkan upah riil buruh tani 

pada April 2020 cenderung tidak mengalami perubahan dibanding Maret 2020, 

yaitu dari Rp 52.212 menjadi Rp 52.214. Menurun dan stagnannya upah riil ini 

mengindasikan bahwa telah terjadi penurunan daya beli pada penduduk ekonomi 

bawah yaitu buruh tani dan buruh bangunan. Apabila perlambatan ekonomi saat 

ini terus terjadi, maka akan berpotensi menurunkan daya beli dan kesejahteraan 

penduduk Indonesia. 

Upaya Memperkuat Daya Beli 

Pemerintah terus berupaya untuk terus mereduksi dampak negatif merebaknya 

virus corona atau Covid-19 terhadap roda perekonomian nasional. Salah satu 

yang dijaga adalah soal daya beli masyarakat agar kelangsungan usaha tetap 

ada. Pemerintah mengucurkan bantuan sosial khusus untuk membantu 

masyarakat dari golongan menengah ke bawah untuk menghadapi dampak 

pandemi Covid-19 agar daya beli masyarakat ini tetap baik. 

Pemerintah meluncurkan tiga paket pemberian bantuan sosial (Bansos), yaitu 

pemberian bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako bagi warga 



Jabodetabek; bantuan sosial yang diberikan kepada warga di luar wilayah 

Jabodetabek serta bantuan sosial bagi keluarga yang tidak mampu dan belum 

terdaftar sebagai penerima bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan 

maupun Kartu Sembako.  

Bansos sembako untuk warga DKI Jakarta diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 

juta keluarga. Jumlah yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan 

selama tiga bulan. Sedangkan bantuan sosial kepada warga di luar wilayah 

Jabodetabek, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga yang 

ekonominya terdampak oleh pandemi virus corona ini. Adapun bantuan jenis ini 

ditujukan untuk 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek. Setiap keluarga akan 

memperoleh bantuan sosial tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga 

bulan atau total Rp 1,8 juta. 

Bagi keluarga yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai penerima bansos 

lainnya seperti Program Keluarga Harapan maupun Kartu Sembako, pemerintah 

mengalihkan penggunaan dana desa sekitar Rp 21 triliun hingga Rp 24 triliun 

untuk bansos. Bansos tersebut akan disalurkan melalui skema bantuan langsung 

tunai atau BLT kepada masyarakat desa. BLT akan disalurkan kepada 5,8 juta 

keluarga miskin yang tinggal di desa dan selama ini tidak menerima bantuan dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Memperkuat daya beli terutama penduduk kelompok 40 persen terbawah, tidak 

hanya menjadi beban pemerintah sehingga diperlukan adanya kolaborasi. Untuk 

dapat menjangkau penduduk miskin, rentan miskin, dan hampir miskin yang 

mencapai 91,45 juta orang, tak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial dari 

pemerintah. Peran serta dunia usaha lewat CSR, lembaga zakat, dan lembaga 

kemanusiaan lainnya sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban penduduk. 

Kepedulian penduduk kelas menengah mapan dan kelas ekonomi atas dalam 

meringankan beban hidup penduduk terdampak agar mampu memperkuat daya 

beli. Potensi zakat di Indonesia, terutama saat hari raya Idul Fitri diharapkan 

dapat tergali maksimal, sehingga mampu membantu memperkuat daya beli 

masyarakat kelas bawah. 

Semoga dengan pandemi ini, semakin menggugah kesadaran individu ataupun 

perusahaan menunaikan zakatnya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

sesama. 

*) Oleh: Hayu Wuranti, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi 

bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id 

*** 

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. 

Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat 

hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi. 

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id 

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai 

dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia. 

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya 

hanya di TIMES Indonesia. 
  

https://www.timesindonesia.co.id/
https://www.timesindonesia.co.id/kanal/kopi-times
https://www.timesindonesia.co.id/
https://www.timesindonesia.co.id/
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Kompas.com - 28/05/2020, 06:11 WIB BAGIKAN: Komentar (1) Lihat Foto Tangkapan layar 

laman sensus penduduk online 2020(https://sensus.BPS.go.id/) Penulis Vina 
Fadhrotul Mukaromah | Editor Virdita Rizki Ratriani KOMPAS.com - Periode 
pengisian sensus penduduk online akan berakhir besok, Jumat, 29 Mei 2020. 
Sensus penduduk online ini telah dimulai sejak pertengahan bulan Februari lalu dan 
dijadwalkan berakhir pada bulan Maret. Namun, periode pengisian diperpanjang 
karena adanya pandemi virus corona. 
 
Hingga periode awal sensus penduduk akhir Maret lalu, ada 32,4 juta penduduk atau 
sekitar 12,5 persen penduduk yang telah berpartisipasi. Adapun sebesar 85,73 
persen kualitas data yang diisikan termasuk dalam kualitas Grade A atau sangat 
baik dan Grade B atau baik.  
 
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk segera 
mencatatkan diri sebelum periode sensus penduduk online ini berakhir. Lantas, 
bagaimana cara mengisi sensus penduduk online? Baca juga: Tersisa 10 Hari, BPS 
Ajak Masyarakat Ikuti Sensus Penduduk Online 2020 Cara isi sensus penduduk 
online 2020 Sebelum melakukan pengisian online, penduduk perlu menyiapkan dua 
dokumen yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut 
langkah-langkah cara melakukan pengisian data pada Sensus Penduduk 2020 
secara online:  
 
Masuk ke laman https://sensus.BPS.go.id/ untuk mengakses laman Sensus 
Penduduk Online 2020. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor 
Kartu Keluarga (KK) Klik kotak kosong pada captcha lalu klik "Cek Keberadaan" Jika 
baru pertama kali melakukan akses pada Sensus Penduduk Online, buatlah kata 
sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai, lalu klik  
 
"Buat Password" Masukkan kata sandi yang telah dibuat, lalu klik "Masuk" Bacalah 
panduan awal mengenai pengisian sensus, lalu klik "Mulai Mengisi" Ikuti petunjuk 
dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan sebenar-
benarnya Pada halaman pertama akan diminta mengisikan alamat tinggal keluarga 
saat ini, seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW 
dan nama jalan dan nomor rumah. Halaman selanjutnya akan diminta untuk 



mengisikan keterangan data mengenai kondisi tempat tinggal saat ini. Tahap 
selanjutnya, diminta mengisikan data keluarga satu persatu berurutan dimulai dari 
kepala keluarga, istri, anak atau anggota lainnya. Isi data tentang aktivitas sehari-
hari Jika semua pertanyaan sudah diisi, klik tombol "Kirim" Unduh atau kirimkan 
bukti pengisian pada email pribadi yang aktif dengan terlebih dahulu mengisikan 
alamat email pada kolom yang disediakan. Baca juga: Baru 16,6 Persen yang 
Berpartisipasi,  
 
BPS Perpanjang Sensus Penduduk Online Selain kedua dokumen itu, BPS 
menyarankan agar menyiapkan dokumen lain seperti buku nikah, dokumen cerai, 
surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika 
memungkinkan. Penambahan anggota keluarga baru dapat dilakukan pada halaman 
"Daftar Anggota Keluarga" pada kolom paling bawah pada list nama anggota 
keluarga dengan mengetikan nama anggota keluarga yang ingin ditambahkan. 
Daftar pertanyaan Mengutip laman BPS, pencacahan lengkap dalam sensus 
penduduk dilakukan dengan memberikan 21 pertanyaan yang terbagi dalam empat 
kategori.  
 
Berikut adalah data-data yang dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut: 
Variabel Individu 1. Nama lengkap 2. NIK 3. Alamat 4. Lama tinggal pada alamat 
saat ini 5. Jenis kelamin 6. Tempat dan tanggal lahir 7. Kewarganegaraan 8. Suku 
bangsa 9. Agama 10. Bahasa yang digunakan 11. Status hubungan dengan Kepala 
Keluarga 12. Status perkawinan Baca juga: Sensus Penduduk Tatap Muka Batal, 
BPS Bakal Libatkan 1,2 Juta Ketua RT Pekerjaan 13. Aktivitas yang biasa dilakukan 
14. Pekerjaan 15. Status pekerjaan Pendidikan 16. Ijazah/pendidikan tertinggi 
Perumahan 17. Status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini 18. Listrik 19. 
Sumber air minum 20. Kepemilikan jamban 21. Jenis lantai terluas 
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See detail 

Tangkapan layar laman sensus penduduk online 2020 

Periode pengisian sensus penduduk online akan berakhir besok, Jumat, 29 
Mei 2020. 

Sensus penduduk online ini telah dimulai sejak pertengahan bulan Februari 
lalu dan dijadwalkan berakhir pada bulan Maret. 

Namun, periode pengisian diperpanjang karena adanya pandemi virus 
corona. 

Hingga periode awal sensus penduduk akhir Maret lalu, ada 32,4 juta 
penduduk atau sekitar 12,5 persen penduduk yang telah berpartisipasi. 

Adapun sebesar 85,73 persen kualitas data yang diisikan termasuk dalam 
kualitas Grade A atau sangat baik dan Grade B atau baik. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengimbau masyarakat Indonesia 
untuk segera mencatatkan diri sebelum periode sensus penduduk online ini 
berakhir. 

Lantas, bagaimana cara mengisi sensus penduduk online? 
Baca juga: Tersisa 10 Hari, BPS Ajak Masyarakat Ikuti Sensus 
Penduduk Online 2020 



Cara isi sensus penduduk online 2020 

Sebelum melakukan pengisian online, penduduk perlu menyiapkan dua 
dokumen yakni Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Berikut langkah-langkah cara melakukan pengisian data pada Sensus 
Penduduk 2020 secara online: 

 Masuk ke laman https://sensus.BPS.go.id/ untuk mengakses laman 
Sensus Penduduk Online 2020. 

 Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga 
(KK) 

 Klik kotak kosong pada captcha lalu klik "Cek Keberadaan" 

 Jika baru pertama kali melakukan akses pada Sensus Penduduk Online, 
buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai, lalu 
klik "Buat Password" 

 Masukkan kata sandi yang telah dibuat, lalu klik "Masuk" 

 Bacalah panduan awal mengenai pengisian sensus, lalu klik "Mulai 
Mengisi" 

 Ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan 
jujur dan sebenar-benarnya 

 Pada halaman pertama akan diminta mengisikan alamat tinggal keluarga 
saat ini, seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, 
RT/RW dan nama jalan dan nomor rumah. 

 Halaman selanjutnya akan diminta untuk mengisikan keterangan data 
mengenai kondisi tempat tinggal saat ini. 

 Tahap selanjutnya, diminta mengisikan data keluarga satu persatu 
berurutan dimulai dari kepala keluarga, istri, anak atau anggota lainnya. 

 Isi data tentang aktivitas sehari-hari Jika semua pertanyaan sudah diisi, klik 
tombol "Kirim" 

 Unduh atau kirimkan bukti pengisian pada email pribadi yang aktif dengan 
terlebih dahulu mengisikan alamat email pada kolom yang disediakan. 
Baca juga: Baru 16,6 Persen yang Berpartisipasi, BPS Perpanjang 
Sensus Penduduk Online 

Selain kedua dokumen itu, BPS menyarankan agar menyiapkan dokumen 
lain seperti buku nikah, dokumen cerai, surat keterangan kematian, 
termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika memungkinkan. 

Penambahan anggota keluarga baru dapat dilakukan pada halaman 
"Daftar Anggota Keluarga" pada kolom paling bawah pada list nama 



anggota keluarga dengan mengetikan nama anggota keluarga yang ingin 
ditambahkan. 

Daftar pertanyaan 

Mengutip laman BPS, pencacahan lengkap dalam sensus penduduk 
dilakukan dengan memberikan 21 pertanyaan yang terbagi dalam empat 
kategori. 

Berikut adalah data-data yang dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan 
tersebut: 

 Variabel Individu 
1. Nama lengkap 
2. NIK 
3. Alamat 
4. Lama tinggal pada alamat saat ini 
5. Jenis kelamin 
6. Tempat dan tanggal lahir 
7. Kewarganegaraan 
8. Suku bangsa 
9. Agama 
10. Bahasa yang digunakan 
11. Status hubungan dengan Kepala Keluarga 
12. Status perkawinan 
Baca juga: Sensus Penduduk Tatap Muka Batal, BPS Bakal Libatkan 
1,2 Juta Ketua RT 

 Pekerjaan 
13. Aktivitas yang biasa dilakukan 
14. Pekerjaan 
15. Status pekerjaan 

 Pendidikan 
16. Ijazah/pendidikan tertinggi 

 Perumahan 
17. Status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini 
18. Listrik 
19. Sumber air minum 
20. Kepemilikan jamban 
21. Jenis lantai terluas 
Baca juga: Sensus Penduduk Online Berakhir Bulan Ini, Siapkan 
Dokumen, dan Pahami Cara Mengisinya 


