
Apa yang Anda perlu ketahui tentang Sensus

Malam Sensus 10 Agustus 2021. 

Indonesian

Apakah Sensus itu 

Setiap lima tahun, Australian Bureau of Statistics 
(Biro Statistik Australia) mendata setiap orang 
dan rumah di Australia. Ini disebut Sensus. Sensus 
mengajukan pertanyaan tentang Anda, seperti usia, 
negara kelahiran, agama, keturunan dan bahasa 
yang digunakan di rumah, pekerjaan dan pendidikan 
Anda. Setiap orang yang tinggal di rumah 
Anda pada 10 Agustus 2021 harus disertakan.           
Ini termasuk pengunjung manca negara dan bayi. 

Mengapa Anda perlu mengisi Sensus 

Sensus membantu kita untuk mengetahui apa 
yang kita butuhkan saat ini dan di masa depan. 

Informasi dari Sensus membantu pemerintah, 
bisnis dan organisasi nirlaba di seluruh Australia 
membuat keputusan yang tepat. Sensus 
juga membantu kelompok masyarakat untuk 
merencanakan layanan lokal bagi individu, 
keluarga dan komunitas. Sebagai contoh:

— Perpustakaan menggunakan data Sensus 
untuk memahami bahasa apa saja yang 
digunakan di komunitas lokal sehingga 
mereka dapat menyediakan buku dalam 
bahasa untuk pembacanya

— Supermarket menggunakan data Sensus 
untuk mengetahui produk apa yang perlu 
disediakan untuk pelanggan mereka,                     
termasuk makanan internasional

— Penyiar menggunakan data Sensus untuk 
menentukan layanan radio dan media 
dalam bahasa mana yang diperlukan                  
untuk pendengarnya.

Siapa yang perlu mengisi Sensus

Sensus adalah wajib.* Ini berarti setiap orang di 
Australia kecuali diplomat dan keluarganya harus 
mengisi Sensus di mana pun mereka berada pada 
malam Sensus. Ini termasuk pemegang visa, turis 
dan pengunjung manca negara seperti pelajar 
yang belajar di universitas Australia.

*Lihat Pernyataan Privasi Sensus 2021 di               
www.census.abs.gov.au/privacy

Bagaimana 
informasi 
Anda disimpan 
dengan aman
Informasi pribadi Anda 
dilindungi oleh hukum. 
Data tersebut tidak 
dibagikan dengan 
lembaga pemerintah lain 
atau siapa pun. Anda 
tidak dapat diidentifikasi 
melalui informasi yang 
Anda berikan tentang diri 
Anda atau keluarga Anda 
dalam Sensus Anda. 

https://www.census.abs.gov.au/privacy


Bagaimana dan kapan mengisi Sensus

Anda dapat mengisi Sensus Anda secara daring 
(online), melalui formulir kertas, atau dengan 
bantuan dari kami. Anda bisa mulai segera setelah 
mendapat instruksi, jika Anda tahu siapa yang 
akan ada di rumah pada malam Sensus.  

Sebagian besar rumah tangga 
akan mendapatkan instruksi 
melalui pos untuk mengisi 
Sensus secara online. 

Surat ini akan memuat nomor Sensus 
unik dan kata sandi sementara Anda. 
Kunjungi www.census.abs.gov.au 
setelah Anda menerima instruksi pada 
awal Agustus 2021. Jika Anda ingin 
menggunakan formulir kertas, hubungi 
layanan permintaan formulir kertas 
otomatis 24 jam di 1800 130 250. 
Anda akan membutuhkan Nomor 
Sensus 16 angka di surat Sensus Anda. 

Beberapa rumah tangga akan 
menerima formulir kertas. 

Ini juga berlaku untuk pelajar 
dan pengunjung manca negara 
yang tinggal di tempat-tempat 
seperti hotel, tempat berkemah 
atau akomodasi pelajar. Setelah 
selesai, kembalikan kepada kami 
menggunakan amplop pra-bayar 
untuk balasan yang akan diberikan. 
Ada petunjuk di formulir jika Anda 
lebih suka mengisi secara online.

Formulir Sensus hanya tersedia dalam bahasa 
Inggris. Anda dapat meminta keluarga atau  
teman untuk membantu Sensus Anda. Akan ada 
juga staf Sensus yang bisa menunjukkan cara 
mengisi formulir.

Indonesian

Di mana saya bisa mendapatkan bantuan?

Ada dukungan yang tersedia jika Anda 
membutuhkan bantuan untuk mengisi Sensus Anda. 

— Kunjungi www.census.abs.gov.au

— Kunjungi www.census.abs.gov.au/findus 
untuk mendapatkan bantuan tatap muka di 
dekat Anda.

— Hubungi kami di 1800 512 441 untuk berbicara 
dengan seseorang dalam bahasa Inggris.

— Untuk bantuan dalam bahasa Anda, kunjungi 
www.census.abs.gov.au/indonesian atau 
telepon Layanan Terjemahan dan Juru Bahasa 
(TIS National) di 131 450.

https://www.census.abs.gov.au
https://www.census.abs.gov.au
https://www.census.abs.gov.au/findus
https://www.census.abs.gov.au/indonesian

