Ref: 688/OL/AM/II/2020
Jakarta, 27 Februari 2020
Kepada Yth. :
Pemilik/Penghuni Apartemen The Pakubuwono Signature
Perihal : Pemberitahuan Sensus Penduduk 2020
Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegiatan Sensus Penduduk 2020 yang diadakan setiap 10 tahun
sekali dan untuk mendukung kegiatan tersebut di hunian Apartemen sesuai dengan
arahan pemerintah DKI Jakarta serta himbauan dari Penyelenggara Badan Pusat
Statistik provinsi DKI Jakarta.
Dengan ini kami informasikan dan menghimbau kepada seluruh pemilik/penghuni
Apartemen Pakubuwono Signature, untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan
informasi dan menyukseskan kegiatan Sensus Penduduk 2020. Adapun proses
pengisian Sensus Penduduk 2020 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Periode 15 Februari – 31 Maret 2020 (Pengisian Secara ONLINE)
Pengisian secara online dapat diakses situs Badan Pusat Statistik berikut ini:
https://sensus.bps.go.id
2. Periode 01 – 31 Juli 2020 (Pengisian Sensus melalui Wawancara)
Proses Sensus Penduduk 2020 melalui wawancara akan di lakukan oleh petugas
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan didampingi oleh Badan Pengelola, serta
untuk waktu dan tempat, dapat dilakukan di masing – masing unit sesuai dengan
ketersedian jadwal dan waktu pemilik/penghuni atau di tempat yang telah
disediakan oleh Badan Pengelola.

3. Untuk Penghuni / Warga Negara Asing (WNA) yang saat ini tinggal di Indonesia,
dan merupakan pemegang izin tinggal (ITAS/ITAP), Anda diharapkan dapat
berpartisipasi dalam sensus ini. Kode akses untuk login pada situs ini dapat
diperoleh dengan cara mengirimkan email yang berisi nama, nomor paspor, nomor
izin tinggal, dan lampiran pindaian atau foto dari paspor Anda
ke joinsp2020@bps.go.id
Adapun dokumen yang diperlukan dan dipersiapkan dalam proses pengisian sensus
penduduk adalah Kartu Keluarga (KK), No.Induk Penduduk (NIK) / KTP & Akte
Menikah.
Untuk informasi dan bantuan pengisian proses sensus penduduk, penghuni dapat
menghubungi atau datang langsung ke Petugas Bisnis Center kami yang berada di
Mezzanine Level atau menghubungi kami di 021 – 2912 6000 atau Ext. 8 1300.
Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas kerjasama dan
dukungannya.
Hormat Kami,

Badan Pengelola

