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REPUBLIK INDONESIA

SENSUS PENDUDUK 2020
DAFTAR PENDUDUK PADA LINGKUNGAN TERKECIL (SLS)

RAHASIA

SP2020-DP2

I. PENGENALAN TEMPAT
REKAP HASIL PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI LAPANGAN

101. Provinsi

107. a. Jumlah Penduduk yang ada, alamat KTP/KK di SLS/non SLS ini
Petunjuk : Salin dari Blok IV.C Baris e kolom (10) Halaman Terakhir

102. Kabupaten/Kota *)

b. Jumlah Penduduk yang ada, tetapi alamat KTP/KK tidak di SLS/non SLS
ini Petunjuk : Salin dari Blok IV.C Baris e kolom (11) Halaman Terakhir

103. Kecamatan

c. Jumlah Penduduk yang sudah tidak ada di SLS/non SLS ini

104. Desa/Kelurahan *)

Petunjuk : Salin dari Blok IV.A Baris c Kolom (11) Halaman Terakhir

Nama SLS / Non SLS di
lapangan :

105. Nama SLS/Non SLS

d. Jumlah Penduduk yang meninggal
Petunjuk : Salin dari Blok IV.C Baris e Kolom (12) Halaman Terakhir

108. a. Jumlah Penduduk laki-laki
Petunjuk : Salin dari Blok IV.C Baris e Kolom (13) Halaman Terakhir

106. Kode SLS/Non SLS

b. Jumlah Penduduk perempuan

Nomor urut keluarga terbesar :

Petunjuk : Salin dari Blok IV.C Baris e Kolom (14) Halaman Terakhir

II. KETERANGAN PETUGAS
Petugas Sensus (PS)
Nama

Kode PS

Tanggal Pendataan
(DD/MM)

(1)

(2)

(3)

Tanda Tangan
(4)

Nama
(5)

Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka)
Tanggal Pemeriksaan
Kode Koseka
(DD/MM)
(6)

/

(7)

/
III. CATATAN

Ketua / Pengurus SLS
Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

(8)

(9)

(10)

PETUNJUK PENGISIAN
Kolom (1) s.d Kolom (8) &
Kolom (13) s.d Kolom (14)

Kolom (9) s.d Kolom (12)

Kolom (15)

Info rma si pad a kolom ini su dah te rce tak pada dokumen SP202 0-DP2.

Isia n b erdasarkan pemer iksaan bersama Ketua/Pen gurus SLS. Ber i tand a centang ( ) HANYA DI
SAL AH SA TU ko lomnya saja.
1. Ber i tanda centang ( ) di kolom (9) jika pendu duk tersebut TINGGAL di SLS ini dan al ama t di
KTP/KK SLS/non SL S in i.
2. Ber i tanda centang ( ) di kolom (10) jika pendu duk tersebut TINGGAL di SLS ini, teta pi a lamat
di KTP/KK BUKAN SLS/Non SLS ini.
3. Ber i tanda centang ( ) di kolom (11) jika pendu duk tersebut TIDAK ADA d i SL S i ni d an cor et
tanda centang ( ) pad a in for masi jenis kel ami n kolom (13) atau (14).
4. Ber i tanda centang ( ) di kolom (12) jika pendu duk tersebut sud ah ME NINGGAL da n coret
tanda centang ( ) pad a in for masi jenis kel ami n kolom (13) atau (14).
5. Jika ada pendu duk yang tidak d ike nal/tidak di ketahu i keber adaan nya ole h K etu a/Pen gurus
SLS, beri kode bintang (*) pad a kolom (5).

1. Tentukan rumah pertama yang terletak d i uj ung barat daya S LS, atau di pojok kiri bawah
Peta SP202 0-WS, jika tida k memungkinkan se su aika n d engan kondisi di lapang an.
2. Ber i tanda titik se sua i po sisi rumah te rse but pa da P eta SP 202 0-WS dan beri nomor urut 1.
3. Identifikasi sia pa pengh uninya dan ca ri n amanya d i Dafta r S P202 0-DP2, lalu salin nomor urut
di peta ke kolom (15) nomor uru t bangu nan.
4. Lan jutkan ke rumah seb elahnya dan ber i no mo r ur ut 2,3, dan seterusnya.

Pada kolom (8) s.d (14), jika kotak terisi blok hitam, maka tidak perlu dikonfirmasi.

Kolom (1) s.d Kolom (7)

Info rma si pad a kolom ini su dah te rce tak pada dokumen SP202 0-DP2.

Kolom (8) dan Kolom (9)

Pilih salah satu d an beri tan da cen tan g p ada ko lom (8) atau (9) sesuai hasil konfirmasi.

Kolom (10) s.d Kolom (12)

Isikan tangga l, bula n d an tah un lahir se sua i h asil konfirmasi.

Kolom (13)

Isikan NIK sesuai hasil kon firmasi.

Kolom (14)

Kolom (1)
Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5) dan Kolom (6)

Isi di salah s atu kolom nya sa ja.
Jika memiliki e-KTP/NIK, beri tanda centang ( ) pad a kolom (5). Jika tidak memiliki, beri tanda
centang ( ) pad a kol (6).

Kolom (7)

Jika memiliki e-KTP/NIK, isika n n omornya pada kolom in i.
Isikan status h ubung an setiap ang gota kelu arga te rhadap kepal a kelua rga (BUKAN
KODENYA). Pilih annya adalah:

Kolom (8)

Kolom (9)

Isikan alamat lengkap.

Kolom (10) dan Kolom (11)

Tata cara pen gisian sama den gan ko lom (9) dan (10) di Blok IV.A.

Kolom (12)

Hanya te risi un tuk pend uduk yan g sud ah meningg al berda sarkan pe me riksaa n d aftar SP 202 0DPD (DP Desa). Ber i ta nda centang ( ) pad a kolom (12), kemudian isik an inform asi kema tian
pad a B lok V Daftar Pen duduk Me ningga l.

Kolom (13) dan Kolom (14)

Isi di salah s atu kolom nya sa ja.
Jika laki-laki cen tan g ( ) di kolom (13), jika perempua n centang ( ) pad a kolom (14).

Kolom (15)

Tata cara pen gisian sama den gan kolom (15) Blok IV.A.

Informasi ini diperoleh da ri Blok IV.A dan IV.C k olom (12).
Jika ketua/pengurus SLS tidak m emiliki inf ormas i kema tia n, mak a P etuga s S ens us me lak uk an konfirmas i ke anggota kelua rga

Kolom (2)

Sali n nomor urut ke luarga ber dasarkan info rma si di Blok IV.A atau IV.C kolom (1).

Kolom (3)

Sali n nomor urut a nggota kelu arga b erdasarkan informasi di B lok IV .A kolom (4) atau B lok IV.C
kolom (3).

Kolom (4)

Sali n nama pendu duk mening gal b erdasarkan info rmasi pada Blok IV.A kolom (5) atau B lok IV.C
kolom (4).

Kolom (5) dan Kolom (6)

Isikan bulan dala m dua angka dan tahu n de ngan empat ang ka pada kota k yan g di sed iaka n.
Contoh: jika mening gal bu lan Sep tembe r ta hun 201 9, maka isika n 09 pad a ko tak bu lan dan
201 9 pad a kota tah un.

Kolom (7) dan Kolom (8)

Isik an sta tus k epe milikan akta kem atian ya ng diterbitka n ole h Dinas Dukcapil atau surat
kem atian dari RT/RW/kelurahan/rum ah sak it.
Jika memiliki akta/surat kematia n isikan tanda ce nta ng ( ) pad a kolom (7) (Ya). Jika tid ak
memiliki, isika n tand a centang ( ) pad a kolom (8) (Tidak).

a. Jumlah tanda centang ( )
pada halaman ini

1. Hitu ng jumlah tan da cen tan g ( ) pad a b lok IV.A pada kolom (9) s.d (14)
yang ada di halaman tersebut.
2. Hitu ng jumlah tan da cen tan g ( ) pad a b lok IV.C pad a kolom (10) s.d (14)
yang ada di halaman tersebut.

b. Jumlah tanda centang ( )
pada halaman
sebelumnya (baris c
halaman sebelumnya)

1. Sali n ju mla h tand a centang ( ) dari ha laman seb elumnya (ambil dari bar is c ha laman
sebelu mnya).
2. Jika ha laman terseb ut merupa kan ha laman pertama maka isian di b aris b ini ada lah 0 untuk
semua kol om.

c. Jumlah tanda centang ( )
sampai halaman ini (a+b)

1. Jumlahkan isi an baris a da n b pad a setiap kolom (9) s.d (14) pad a
blok IV.A. Ang ka ini menun jukkan jumlah tanda centang ( ) sampai di halaman terse but.
2. Jumlahkan isi an baris a da n b pad a setiap kolom (10) s.d (14) pad a
blok IV.C. Ang ka ini menun jukkan jumlah tanda centang ( ) sampai di halaman terse but.

Jika NIK tidak ter isi, kode pada kolom (14) sesuai alasan:
1. Dokumen hilang/rusak; 2. Belu m/tidak pu nya K K/KTP; 3. KK atau KTP ada di tempa t lain.

Isikan nomor urut keluarg a pada bar is Ke pala Kelu arga melan jutkan no mor urut te rakhir pada B lok
IV.A.

PROVINSI :

KAB/KOTA :

No
Urut
Keluarga

No. Kartu
Keluarga

NIK

(1)

(2)

(3)

KECAMATAN :
No. Urut
Anggota
Keluarga

NAMA

(4)

(5)

IV.A. DAFTAR PENDUDUK PADA RT XXX RW XXX
DESA/KELURAHAN :

RW/RT/DUSUN :

ALAMAT LENGKAP

Status Hubungan
Dalam Keluarga

(Jalan, Gang, Nomor Rumah)

(6)

(7)

Status SP Online
(8)

KODE SLS :
Beri tanda √ di salah
satu kolom

Beri tanda √ di salah satu kolom
Hasil Pengecekan Ketua/Pengurus SLS
Ada, alamat
KTP/KK di
SLS/non SLS ini

(9)

Ada, alamat
KTP/KK tidak di
SLS/non SLS ini

(10)

Jenis Kelamin

Tidak
ada

Meninggal

Lakilaki

Perempuan

(11)

(12)

(13)

(14)

Nomor
Bangunan
(15)

a. Jumlah tanda √ pada halaman ini
b. Jumlah tanda √ pada halaman sebelumnya (baris c halaman sebelumnya)
c. Jumlah tanda √ sampai halaman ini (a + b)
IV.A Halaman ... dari ...

IV.B DAFTAR PENDUDUK KONFIRMASI PADA RT XXX RW XXX
Blok ini berisi daftar penduduk yang perlu konfirmasi dari Blok IV.A SP2020-DP2 dan Blok V. SP2020-DPD
PROVINSI :

KAB/KOTA :

No
Urut
Keluarga

No. Kartu
Keluarga

(1)

(2)

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

RW/RT/DUSUN :

NIK

No. Urut
Anggota
Keluarga

NAMA

Status Hubungan
Dalam Keluarga

Jenis
Kelamin

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jenis
Kelamin
Laki-laki Perempuan

(8)

(9)

KODE SLS :
HASIL KONFIRMASI

Tanggal Lahir ( dd / mm / yyyy )
Tanggal
Bulan
Tahun
(10)

(11)

(12)

NIK

Jika NIK
tidak terisi,
alasannya

(13)

(14)

Keterangan
Kolom 14. Jika NIK tidak terisi, alasannya: (1) Dokumen hilang/rusak

(2) Belum/tidak punya KK/KTP

(3) KK/KTP ada di tempat lain

Bila ada jenis kelamin yang tidak sesuai, maka anggota keluarga yang ada di Blok IV.A harus disesuaikan jenis kelaminnya pada Kolom (13) dan Kolom (14)
- Jika laki laki, maka centang (√) Kolom (13) dan coret tanda centang (√) pada Kolom (14).
- Jika perempuan, maka centang (√) Kolom (14) dan coret tanda centang (√) pada Kolom (13).

IV.B Halaman 1 dari 1

IV.C DAFTAR PENDUDUK TAMBAHAN/PENDUDUK BARU PADA RT XXX RW XXX
Blok ini berisi daftar penduduk baru/tambahan baik yang tinggal maupun yang meninggal di SLS ini dan informasi dari Blok V. SP2020-DPD
PROVINSI :
No
Urut
Keluarga

(1)

KAB/KOTA :
No. Kartu
Keluarga
(2)

No. Urut
Anggota
Keluarga

(3)

KECAMATAN :

NAMA
(4)

DESA/KELURAHAN :

Beri tanda √ di
salah satu kolom
Apakah memiliki
e-KTP/NIK

Ya

(5)

Tidak
(6)

RW/RT/DUSUN :

KODE SLS :
Beri tanda √ di salah satu kolom

ALAMAT LENGKAP

Jika memiliki,
tuliskan NIK

Status Hubungan
Dalam Keluarga

(Jalan, Gang, Nomor Rumah)

(7)

(8)

(9)

Hasil Pengecekan Ketua/Pengurus SLS
Ada, alamat
KTP/KK di
SLS/non SLS ini

Ada, alamat
KTP/KK tidak di
SLS/non SLS ini

Meninggal

(10)

(11)

(12)

Beri tanda √ di
salah satu kolom
Jenis Kelamin
Laki
Perempuan
-laki
(13)
(14)

Nomor
Bangunan
(15)

a. Jumlah tanda √ pada halaman ini
b. Jumlah tanda √ pada halaman sebelumnya (baris c halaman sebelumnya)
c. Jumlah tanda √ sampai halaman ini (a + b)
d. Salin dari Blok IV.A baris c halaman terakhir
Jika Blok IV.C
e. Jumlah (c+d)
halaman terakhir
Halaman .... dari ....

IV.C DAFTAR PENDUDUK TAMBAHAN/PENDUDUK BARU PADA RT XXX RW XXX
Blok ini berisi daftar penduduk baru/tambahan baik yang tinggal maupun yang meninggal di SLS ini dan informasi dari Blok V. SP2020-DPD
PROVINSI :
No
Urut
Keluarga

(1)

KAB/KOTA :
No. Kartu
Keluarga
(2)

No. Urut
Anggota
Keluarga

KECAMATAN :

NAMA

(3)

(4)

DESA/KELURAHAN :

Beri tanda √ di
salah satu kolom
Apakah memiliki
e-KTP/NIK

Ya

(5)

RW/RT/DUSUN :

KODE SLS :
Beri tanda √ di salah satu kolom

ALAMAT LENGKAP

Jika memiliki,
tuliskan NIK

Status Hubungan
Dalam Keluarga

(Jalan, Gang, Nomor Rumah)

(7)

(8)

(9)

Tidak
(6)

Hasil Pengecekan Ketua/Pengurus SLS
Ada, alamat
KTP/KK di
SLS/non SLS ini

Ada, alamat
KTP/KK tidak di
SLS/non SLS ini

Meninggal

(10)

(11)

(12)

Beri tanda √ di
salah satu kolom
Jenis Kelamin
Laki
Perempuan
-laki
(13)
(14)

Nomor
Bangunan
(15)

a. Jumlah tanda √ pada halaman ini
b. Jumlah tanda √ pada halaman sebelumnya (baris c halaman sebelumnya)
c. Jumlah tanda √ sampai halaman ini (a + b)
d. Salin dari Blok IV.A baris c halaman terakhir
Jika Blok IV.C
halaman terakhir
e. Jumlah (c + d)
Ketentuan pengisian Blok IV.C baris d halaman terakhir:

1. Salin Blok IV.A baris c kolom (9) halaman terakhir ke Blok IV.C baris d kolom (10) halaman terakhir.
2. Salin Blok IV.A baris c kolom (10) halaman terakhir ke Blok IV.C baris d kolom (11) halaman terakhir.
3. Salin Blok IV.A baris c kolom (12) halaman terakhir ke Blok IV.C baris d kolom (12) halaman terakhir.
4. Salin Blok IV.A baris c kolom (13) halaman terakhir ke Blok IV.C baris d kolom (13) halaman terakhir.
5. Salin Blok IV.A baris c kolom (14) halaman terakhir ke Blok IV.C baris d kolom (14) halaman terakhir.
Jika data penduduk tambahan/penduduk baru lebih dari 12, maka gunakan lembar SP2020-DP2 Blok IV.C Tambahan

Halaman .... dari ....

V. DATA PENDUDUK YANG MENINGGAL PADA RT XXX RW XXX
Blok ini berisi daftar penduduk yang meninggal baik dari Blok IV.A maupun Blok IV.C di SLS tersebut
PROVINSI :

No.
(1)

KAB/KOTA :

No Urut
Keluarga
(2)

No. Urut
Anggota
Keluarga
(3)

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

RW/RT/DUSUN :

KODE SLS :

Tanggal Meninggal

(4)

Apakah ada surat/akta
kematian

(MM - YYYY)

NAMA
Bulan

Tahun

Ya

Tidak

(5)

(6)

(7)

(8)

Jika data penduduk yang meninggal lebih dari 15 orang, maka gunakan lembar SP2020-DP2 Blok V Tambahan

Ketua/Pengurus SLS/non SLS
RT XXX RW XXX

.............................., ......... September 2020
Mengetahui,
Koordinator Sensus Kecamatan

(.................................................................)

(.................................................................)
Halaman .... dari ....

SURAT PERNYATAAN
Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ..................................................................................

Jabatan

: Ketua RT/RW/Dusun/Lingkungan/Jorong(*) ..........
..................................................................................

Desa/Kelurahan (*)

: ..................................................................................

Kecamatan

: ..................................................................................

Kabupaten/Kota

: ..................................................................................

Provinsi

: ...................................................................................

No. Telp/HP

: ...................................................................................

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada:
Nama

: ...................................................................................

Alamat

: ...................................................................................

No. Telp/HP

: ...................................................................................

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)
yang dilakukan Badan Pusat Statistik sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan mengisikan data
kependudukan yang ada pada wilayah kami dengan jujur serta penuh tanggung jawab sesuai kondisi
yang sebenarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

(_________________________)
*coret yang tidak sesuai

...................., ...... September 2020
Pihak Kedua

(____________________________)

