
Penting 

Mudah dan 

Aman 

Amerika Serikat harus melakukan perhitungan nasional pada jumlah penduduk yang tinggal di setiap 

negara bagian setiap sepuluh tahun (Konstitusi AS, Pasal 1, Ayat 2) 

Sensus 2020 berdampak pada Maryland dalam beberapa 

hal penting. Sensus tersebut: 

• Menentukan perwakilan dalam Kongres dan berdampak pada distrik-distrik legislative lokal;

• Meripakan dasar untuk mendanai berbagai program dan layanan penting; dan

• Membantu pengambilan keputusan lokal untuk pengembangan ekonomi,

pembangunan sekolah, dan proyek-proyek transportasi, serta kesehatan masyarakat,

keamanan umum, dan perencanaan darurat.

Setiap Penduduk Maryland Penting! 

Pastikan Terhitung dalam Sensus Sepuluh-tahunan 2020 

Sensus itu Penting 
Data sensus digunakana untuk menentukan tingkat pendanaan federal untuk berbagai program seperti 

Program Bantuan Nutrisi Suplemen untuk Wanita, Bayi, dan Program Jaminan Kesehatan Anak (CHIP), 

serta proyek-proyek jalan tol. 

• Setiap tahun, pemerintah federal mengalokasikan 
lebih dari $675 Juta untuk pendanaan berdasarkan 
data sensus.

• Setiap penduduk Maryland yang tidak terhitung 
merugikan negara bagian sekitar $18,250 dalam 10 

– ini sama dengan merugikan negara sebanyak

$1 Juta (berdasarkan perhitungan Sensus AS 
historis).

Menyelesaikan formulir sensus Anda memastikan 

keluarga, tetangga, dan masyarakat di Maryland 

untuk mendapatkan dukungan yang  mereka 

perlukan untuk hidup, bekerja, bermain, dan 

tumbuh.



Sensus itu Mudah 
Mengisi formulis sensus Anda dapat dilakukan dalam 3 – dengan surat, telepon, dan daring. 

Sensus 2020 akan menjadi sensus daring pertama dalam sejarah AS. 

Menjawab pertanyaan demografis dalam sensus membantu memastikan lingkungan Anda mendapatkan 

apembagian pendanaan yang adil dan bahwa pengembangan ekonomi serta pengambilan keputusan 

perencanaan merefleksikan lingkungan Anda dengan akurat pada 1 April 2020. 

Beberapa fakta penting yang harus diingat. Jangan lupa: 

• Mahasiswa harus dihitung dengan alamat perguruan tinggi mereka, baik di dalam maupun

di luar kampus. Mereka hanya dihitung dengan alamat rumah orang tua mereka jika

mereka tinggal dan tidur di sana.

• Semua anak harus dihitung termasuk semua yang berusia di bawah lima tahun.

Sensus itu Aman 
Biro Sensus AS harus merahasiakan semua informasi, termasuk kewarganegaraan warga, pendapatan, 

serta data pribadi yang sensitive. 

• Data dikumpulkan hanya untuk tujuan statistik dan data pribadi tidak pernah dibongkar.

• Semua informasi sensus bersifat pribadi dan dilindungi oleh hukum dalam Bab 13 dari Kode

AS dengan hukuman pelenggaran hingga lima tahun penjara negara bagian dan/atau

denda $250.000.

Jadi pilih cara untuk menghitung diri – melalui surat, telepon, atau daring.

Potret diri kitalah yang akan bertahan hingga 10 tahun, jadi mari semua ikut serta
dalam gambar. 

Census.Maryland.gov 
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