
Panduan Pengisian SP Online



Buka Browser yang 

ada di HP atau PC
Ketik

sensus.bps.go.id1 32Siapkan Dokumen

yang diperlukan

1. KK

2. KTP

3. Akte Perkawinan

Foto Copy



Ketik NIK sesuai dengan NIK yang 

tercetak di KK atau KTP

Ketik No KK sesuai dengan No KK 

yang tercetak di Kartu Keluarga

Ketik Captcha yang tertera di layar

Klik Keberadaan

Halaman Login

Tampilan halaman depan



Ketik Password yang 

akan digunakan untuk

masuk ke sistem

Pembuatan Password

Ulangi Ketik Password 

yang akan digunakan

untuk masuk ke sistem

Pilih pertanyaan

keamanan password

Ketik jawaban pilihan

keamanan password

Klik Buat Password



Alamat Keluarga

isikan alamat keluarga saat ini
 Pilih Provinsi

 Pilih Kabupaten/Kota

 Pilih Kecamatan

 Pilih Desa

 Pilih Banjar/Dusun/Lingkungan

 Ketik Nama Jalan dan Nomor Rumah sesuai dengan alamat

keluarga sekarang. Jika tidak ada nama jalan isikan “-” (strip)



Keterangan tempat tinggal dan
Penggunaan Listrik

Status Kepemilikan rumah

o Milik Sendiri, rumah yang  ditempati milik kepala

keluarga atau milik salah satu anggota keluarga.  

o Kontrak/Sewa, rumah disewa oleh kepala keluarga

atau salah satu anggota keluarga dalam jangka waktu

tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik

dan pemakai

o Bebas Sewa (menumpang),  rumah yang  ditempati

diperoleh dari pihak lain bukan anggota keluarga (baik

famili maupun bukan famili yang tinggal di tempat lain) 

dan ditempati tanpa mengeluarkan suatu pembayaran

apapun.

o Dinas, rumah yang ditempati dimiliki dan disediakan

oleh suatu instansi/perusahaan tempat bekerja kepala

keluarga atau salah satu anggota keluarga

o Lainnya,  jika rumah yang  ditempati tersebut tidak

dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di 

atas, misalnya tempat tinggal milik bersama dan

rumah adat.

Penggunaan Listrik rumah yang ditempati

o Ya,  PLN  dengan daya lebih dari 900  watt, 

rumah menggunakan listrik PLN dengan daya

terpasang lebih dari 900 wa

o Ya,  PLN  dengan daya 450  watt  atau 900  

watt,  rumah menggunakan listrik PLN dengan

daya terpasang 450 watt atau 900 watt.

o Ya,  PLN  tanpa meteran,  rumah listrik PLN 

tanpa meteran, misalnya dengan menyalurkan

listrik dari tetangga atau mengambil dari saluran

listrik utama. 

o Ya,  listrik non  PLN, rumah menggunakan

listrik non PLN,  misalnya perusahaan listrik

daerah, genset berbahan bakar solar, atau

pembangkit listrik tenaga matahari.

o Tidak menggunakan listrik, rumah tidak

menggunakan listrik sebagai sumber

penerangan



Sumber air minum

o Air  kemasan/air  isi ulang.  Air  kemasan air  yang  

diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan

dalam kemasan botol atau kemasan gelas. Air isi ulang

adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan.

o Leding, air yang diproduksi melalui proses penjernihan

dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen,  

termasuk leding meteran dan leding eceran.

o Pompa/sumur bor, air tanah yang cara pengambilannya

menggunakan pompa tangan,  pompa listrik,  atau

kincir angin,  termasuk sumur artesis (sumur bor).

o Sumur, air tanah yang cara pengambilannya melalui

lubang tanah atau sumur, termasuk sumur terlindung dan

tidak terlindung.

o Mata air,  sumber air  permukaan tanah dimana air  

timbul dengan sendirinya tanpa ditarik menggunakan

alat atau pompa, termasuk mata air terlindung mapun

tidak terlindung.

o Sungai/danau,  sumber air  permukaan tanah berupa

sungai atau danau, termasuk yang disalurkan melalui

pipa paralon atau diambil langsung.

o Air  hujan,  jika keluarga menggunakan air  hujan

sebagai sumber utama air minum.

o Lainnya, jika keluarga menggunakan sumber air minum

yang tidak disebutkan di atas, misalnya air laut yang 

disuling

Fasilitas Jamban

• Ya, dengan septic tank, jika rumah yang 

ditempati memiliki fasilitas tempat buang air 

besar yang dilengkapi dengan tangki septik;

• Ya,  tanpa septic  tank,  jika rumah yang  

ditempati memiliki fasilitas tempat buang air 

besar yang tidak dilengkapi dengan tangki

septik;

• Tidak,  jika rumah yang  ditempati tidak

memiliki fasilitas tempat buang air besar.



Jenis Lantai

o Keramik/marmer/granit. Keramik adalah tanah liat yang dibakar dan

dicampur dengan mineral lain. Marmer atau batu pualam adalah batu

gamping yang telah mengalami metamorfosis dan dapat dipakai untuk

lantai, dinding, dsb. Granit adalah batuan keras keputih-putihan yang dapat

bertahan lebih lama dari keramik atau marmer;

o Ubin/tegel/teraso. Tegel adalah ubin yang terbuat dari semen. Teraso

adalah jenis lantai yg terbuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dengan

kapur pasir, dan dituang di atas dasar batu;

o Semen, jika rumah yang ditempati memikili lantai yang terbuat dari adukan

semen pasir atau semen saja;

o Kayu/papan, jika rumah yang ditempati memiliki lantai yang terbuat dari

kayu atau kepingan kayu tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau

kayu besi;

o Bambu, jika rumah yang ditempati memiliki lantai yang terbuat dari bambu, 

buluh, aur, atau eru, yaitu tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga

dan ruas di batangnya;

o Tanah, jika lantai rumah langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain 

di atasnya, termasuk lantai pasir atau batu; dan

o Lainnya, yaitu jenis lantai selain yang disebutkan di atas.

Tekan Lanjut
untuk melanjutkan

pengisian data Anggota

Keluarga



Nama Anggota

Keluarga yang 

tercantum dalam

Kartu Keluarga

Klik Tambah
Jika ada Anggota

Keluarga baru yang 

belum terdaftar dan

tinggal bersama

keluarga

Penjelasan

Penambahan

anggita keluarga

baru

Klik Lanjut
Untuk pengisian

data Individu

Keberadaan Individu
o Ada, ada dan tahu

keberadaannya

o Meninggal, sudah

meninggal

o Tidak Tahu

Keberadaannya

Klik Lanjut
Untuk mengisi data 

Individu

Informasi Anggota Keluarga dan Penambahan Anggota Keluarga



No KK dan NIK 

anggota keluarga

(terisi secara otomatis)

Jenis Kelamin
o Laki-laki

o Perempuan

Tempat Lahir
o Indonesia

o Luar Negeri

Hubungan dengan Kepala Keluarga

o Kepala Keluarga, seorang yang bertanggung jawab di 
keluarga tersebut dan tertera sebagai kepala keluarga
dalam kartu keluarga. 

o Suami, suami dari kepala keluarga;
o Istri, istri dari kepala keluarga;
o Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, atau anak

angkat dari kepala keluarga;
o Menantu, suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, 

atau anak angkat;
o Cucu, anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak

angkat;
o Orang tua, ayah atau ibu dari kepala keluarga;
o Mertua, orang tua dari suami atau istri kepala keluarga;
o Famili lain, mereka yang ada hubungan famili dengan

kepala keluarga atau dengan suami/istri kepala
keluarga, 

o Pembantu, orang yang bekerja sebagai pembantu/sopir
yang menginap di keluarga tersebut dengan menerima
upah/gaji baik berupa uang atau pun barang.

o Lainnya, orang yang tidak ada hubungan famili dengan
kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, yang 
tinggal di rumah tersebut lebih dari 1 tahun

Alamat Tempat Tinggal
o Ya, Jika alamat tempat tinggal sekarang sama

dengan alamat di KK

o Tidak, Jika alamat tempat tinggal sekarang tidak

sama dengan alamat di KK. Jika pilihan Tidak

isikan alamat tempat tinggal sekarang

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX



Sejak kapan tinggal di alamat sekarang
• Bulan, masukan bulan mulai tinggal di tempat

tinggal sekarang

• Tahun, masukkan tahun mulai tinggal di 

tempat tinggal sekarang

Kepemilikan akte kelahiran
o Ya, memiliki akte kelahiran

o Tidak memiliki akte kelahiran

o Tidak tahu

Kewarganegaraan
o WNI, orang Indonesia asli dan keturunan asing

yang mendapat kewarganegaraan Indonesia

o WNA, mereka yang mempunyai

kewarganegaraan selain WNI

Suku Bangsa
• Pilih Suku

Bangsa

Agama/Kepercayaan
o Islam

o Kristen

o Katolik

o Hindu

o Budha

o Khonghucu

o Penghayat Kepercayaan

o Lainnya, agama/kepercayaan

selain yang disebutkan di atas

dan isikan



Status Perkawinan

o Belum Kawin, status 

seseorang belum kawin
o Kawin, status 

mempunyai istri bagi
laki-laki atau
mempunyai suami
bagi perempuan

o Cerai Hidup, berpisah
sebagai suami-istri
karena bercerai dan
belum kawin lagi

o Cerai Mati, seseorang
yang ditinggal
meninggal oleh suami
atau istrinya dan
belum kawin lagi

Ijazah/Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

o Tidak/belum sekolah, sama sekali belum pernah bersekolah, termasuk mereka yang 

sudah/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak atau belum melanjutkan ke Sekolah

Dasar (SD) atau sederajat

o Belum tamat SD/sederajat, pernah bersekolah tetapi tidak/ belum tamat SD, MI, SLB 

Tingkat Dasar atau yang sederajat

o Tamat SD/sederajat, telah tamat SD, termasuk MI, SLB Tingkat Dasar, Sekolah Rakyat 

(SR).

o SLTP/sederajat, telah tamat SLTP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Luar Biasa

Menengah Pertama

o SLTA/sederajat, telah tamat SLTA sederajat

o Diploma I/II, telah menyelesaikan pendidikan formal program DI/DII termasuk program Akta

I dan II

o Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, telah menyelesaikan pendidikan formal program DIII 

atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi

o Diploma IV/Strata I, telah menamatkan program pendidikan diploma IV atau strata 1 pada

suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, termasuk program Akta IV

o Strata II, telah menamatkan program pendidikan pascasarjana strata 2 dan mendapatkan

gelar master pada suatu perguruan tinggi, termasuk pendidikan spesialis 1

o Strata III, telah menamatkan program pendidikan pascasarjana strata 3 dan mendapatkan

gelar doktor pada suatu perguruan tinggi, termasuk pendidikan spesialis 2 dan mereka yang 

mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa

Jika Kawin
Masukkan Nomor Akte
Perkawinan



Bisa Berbahasa Indonesia

o Ya, responden mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh responden) dan dapat

mengucapkan kata- kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia

o Tidak, responden tidak mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh responden) dan

tidak dapat mengucapkan kata- kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia

Bekerja

o Ya, biasa melakukan aktifitas bekerja. Bekerja, melakukan kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan atau membantu menhasilkan barang atau jasa, penghasilan atau
keuntungan, upah atau gaji, hasil usaha sewa, bunga, dan lain-lain

o Tidak, biasa melakukan aktifitas bekerja.

Aktifitas yang Dilakukan



Mengurus rumah tangga

o Ya, kegiatan mengelola kebutuhan

keluarga dan urusan rumah tangga tanpa

mendapat upah atau gaji, termasuk

anggota keluarga yang membantu

mengurus rumah tangga. Asisten rumah

tangga yang mengurus rumah tangga

dengan mendapat upah/gaji, dianggap

bekerja dan tidak mengurus rumah tangga

o Tidak, tidak melakukan mengurus rumah

tangga.

Sekolah/Kuliah

o Ya, mengikuti kegiatan pendidikan formal 

dan non formal pada jenjang pendidikan

dasar (SD dan SLTP) dan menengah

(SLTA). Kuliah, mengikuti kegiatan

pendidikan formal pada jenjang

pendidikan tinggi

o Tidak, tidak mengikuti sekolah/kuliah.

Lainnya

o Ya, melakukan aktivitas seperti

olah raga, kursus, piknik, kegiatan

sosial dan kegiatan ibadah

keagamaan

o Tidak, tidak melakukan aktifitas

lainnya

Pensiunan

o Ya, sudah tidak bekerja lagi karena

usia atau atas permintaan sendiri

dan berhak atas pesangon atau

dana pensiun yang diberikan setiap

bulan sampai ia meninggal dunia

o Tidak, bukan pensiunan



Pekerjaan Utama

Pilih Pekerjaan Utama yang 

dilakukan dari daftar

pekerjaan yang disediakan

sistem

Tuliskan Pekerjaan Utama

Tuliskan selengkap-lengkapnya

pekerjaan yang biasa dilakukan

termasuk dipekerjaannya

sebagai apa dan tempat

bekerjanya bekerja

Status Pekerjaan

o Berusaha sendiri/dibantu pekerja tidak
dibayar, bekerja atau berusaha tanpa
dibantu pekerja dengan menanggung
risiko sendiri secara ekonomis

o Berusaha dibantu pekerja dibayar, 
bekerja atau berusaha yang 
menggunakan paling sedikit satu orang 
pekerja dibayar dengan menanggung
risiko sendiri secara ekonomis

o Buruh/Karyawan/Pegawai/Pekerja
dibayar, bekerja kepada orang lain atau
instansi/perusahaan secara tetap
dengan menerima upah/gaji baik
berupa uang maupun barang

o Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja
Keluarga, bekerja membantu orang lain 
yang berusaha (baik anggota keluarga
atau bukan) dengan tidak mendapat
upah/gaji, baik berupa uang maupun
barangKlik Lanjut

Untuk mengisi data anggota

rumah tangga berikutnya



Konfirmasi

Setelah semua anggota keluarga datanya terisi akan muncul layar konfirmasi

Simpan Sementara

Data akan tersimpan untuk

sementara dan masih bisa edit

Kirim

Data akan terkirim dan

tersimpan secara permanen

dan tidak bisa diedit lagi.

Status Data

Pastikan Status Datanya Sudah Update, 

jika ada yang Belum Lengkap agar 

diperbaiki sebelum di Kirim

!



Layar Konfirmasi

setelah Kirim Data

Klik OK

Klik untuk kembali

ke Halaman Utama



Klik Unduh bukti Pengisian

akan dikirimkan file pdf bukti pengisian

Klik Lihat Hasil

Keluar Sistem.
Pastikan Status Data Sudah Update dan Bukti

Pengisan sudah di download



Setelah mengunduh bukti pengisian

SP Online, laporkan bukti pengisiannya

melalui link 

laporsp.bpsbali.id

Pilih Wilayah Kerja

Pilih Instansi Tempat Bekerja

Masukan file bukti

pengisian SP Online

Klik Submit

Bukti Pengisian SP Online

berhasil terkirim

Ditemukan permasalahan

pengiriman bukti SP Online

Klik Laporkan

Kesalahan

!


