
Pada tahun 2022 ini. BPS akan melaksanakan SP2020 Lanjutan. SP2020 Lanjutan 

menggunakan kuesioner long form pada tahun 2022 dengan tujuan untuk mendapatkan parameter 

demografi yang akurat, Kegiatan sensus penduduk lanjutan ini dilaksanakan untuk mengump\Jlk13n 

data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkalt parameter demografi, tetapi ju.ga terkait 

pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan maupun perumahan. Oleh karena itu SP2020 Lanjutan 

ini disebut sebagai pendataan Long Form SP2020. 

Berkenaan dengan keg Iatan tersebut, Sadan Pusat Statistik Kola Dumai memerlukan 104 

tenaga mitra yang dikontrak untuk melaksanakan kegiatan lapangan sebagai petugas dan 20 

orang sebagai petugas cadangan. Petugas pendataan akan melaksanakan kegiatan Long Fonn 
SP2020 setarna satu setengah bulan yaitu tanggal 15 Mel s.d. 30 Juni 2022Untuk itu kami meminta 

kerja sama dari pihak perguruan tinggi untuk dapat rnenginformasikan mengenai perekrutan 

petugas tersebut kepada rnahasiswa dengan syarat-syarat terramplr serta memberikan izin 

kepada mahasiswa yang terpilih sebagai petugas LF SP2020 untuk dapat melaksanakan keglatan 

sesuai Jadwal yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut agar pihak perguruan tinggi dapat 

menghubungi Siswiny M.0. Br. Tambunan, SST .. SE., M.SI (0852-6566-6644) dan Reny Roswita 

N., S.Stat (0852-0735-0598). 

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu. Output 

SP2020 diantaranya adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin serta angka dependency 
ratio. 
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c. Hak petugas pendataan: 
• Menerima honor (besarah honor axan disampaikan kemudian): 
• Pembayaran langsung ke rekening petugas setelah masa kontrak-berakhir, 

b. Kewajiban 
• Lulus seleksl administrasi dan seleksi wawancara 
• Rata-rata beban wilayah kerja petugas·adalah 5 RT; 
• Dikontrak selama 1 setengah bulan yaltu 15 Mei s.d. 30 Juni 2022 yang dibuktikan 

dengan penandatanganan kontrak; 
• Mengikuti pelatihan petugas yang diselenggarakan oleh BPS Kola Dumai; 
• Setiap petugas lapangan wajib menjaga kerahasiaan data responden. Pelariggaran 

terhadap ketentuan lnl dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

• Menggunakan alat pelindung diri (APO) yang disediakan serta selalu menjaga protokol 

kesehatan Covid-19. 

a. Syarat 
• Diutamakan almamater/mahasiswa yang sedang mengiku1i perkuliahan minimal 

semester 6: 
• Memiliki smartphone berbasis Android; 
• Bersedia bekerja terikat kontrak; 
• Sehat jasmani dan ronani (termasuk dikatakan sehat jika hasil pemeriksaan Covid- 

19 dinyatakan negatif); 
• Disiplin dan berkomitmen; 
• Mampu berbahasa Indonesia serta membaca dan menulis huruf latin; 
• Bisa menulis huruf latin kapital; 
• Mampu bekerja, baik sebagal petugas pemeriksa (bagi Kortim) atau sebagai petugas 

pendataan (bagi PPL); 
• -Mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan sesama PPL, sesama Kortirn, 

pegawai BPS, dan tokoh rnasyarakat (RT/RW/Ketua/Pengurus SLS}; 
• Marnpu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya; 
• Petugas diutamakan mereka yang tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau 

·tidakrnerniliki pekerjaan tetap agar dapat fokus melaksanakan kegiatan pendataan 
long form SP2020 sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja; 

• Petugas dapat berasal dari mitra statistik baik yang sudah berpengalaman maupuri 
belum berpengalaman dengan sensus/survei BPS, dan diutamakan berasal dari 
penduduk tokal setempat; 
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d. Tahapan Seleksi Petugas 

• Tahap I Seleksi Administrasi: tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022 

Dengan melakukan pendaftaran melalui http:/ls.bps.go.idfseleksi_LFSP2020 

• Tahap II Seleksi Wawancara: tanggal 22 Maret 2022 (bila ada perubahan akan 

diberitahukan kemudian) 

• Tahap Ill Pengumuman Hasil Seleksi Petugas: tanggal 29 Maret 2022 

• Tidak ada pembiayaan lain selaln biaya pelatihan dan honor petugas; 

• Asuransi petugas. 
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