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Atlet PERSAID Apresiasi

Disdukcapil Jember, Ada Apa Ya.?

tlet-atlet sepak bola yang tergabung dalam PERSAID memberikan apresiasi kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jember. Tentu saja ada se-
sebab musabab mereka memberikan apresiasi. “Alhamdulilah, di Disdukcapil

Jember ada respon khusus untuk disabilitas yang mana kami diprioritaskan,” ujar Bahir.
A

Ya. Bahir adalah atlet difabel. Dia atlet
sepak bola. Dia tergabung dalam
PERSAID (Persatuan Sepak Bola Amputasi
Indonesia Djember).

Bersama beberapa anggota PERSAID
lainnya, Bahir berkunjung ke kantor
Disdukcapil Jember, Kamis (2/6/2022),
untuk mengurus dokumen adminduk.

Bahir sendiri datang untuk mengurus
akta kelahiran.

Kepala Disdukcapil Jember Isnani Dwi
Susanti melalui Kasi Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan Agus
Khusnul Mufid menyampaikan terima
kasih atas apresiasi para atlet
kebanggaan Jember itu.

“Kami memberi layanan prioritas kepada
saudara-saudara kami, sahabat-sahabat
kami yang disabilitas,” ujarnya.

“Dalam arti, kami akan melayani mereka
terlebih dahulu dan kami berkomitmen
untuk memberikan pelayanan yang sama
dan setara untuk memberikan kepuasan
kepada masyarakat,” ulasnya. (*nkn)

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-6 Juni 2022 01

Bahir - Perwakilan Jawa Timur
dalam Piala Dunia Sepak Bola Amputasi.

Dalam prosesnya kami 
dipermudah

dan cepat mendapatkan 
dokumen kami.

“



upati dan Wakil Bupati Jember, Ir
H Hendy Siswanto, ST., IPU., dan
KH M. B. Firjaun Barlaman, seca-

ra simbolis menyerahkan akta kelahiran
milik Bayi Pancasila di Jember.

Bayi Pancasila adalah sebutan bagi bayi
yang lahir tepat pada Hari Lahir
Pancasila, yakni 1 Juni.

Penyerahan berlangsung dalam acara
peresmian Gedung Jember Kreatif Lab (J-
KLAB), Rabu, (1/6/2022).

Kedua pemimpin di Jember itu
menyerahkan akta kelahiran bayi
pasangan asal Desa Cumedak,
Kecamatan Sumberjambe.

Penyerahan adminduk untuk bayi yang
lahir pada Hari Lahir Pancasila ini
memang selalu dilaksanakan sejak
tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan salah

Dokumen Balasan Cinta
untuk Bayi Pancasila di Jember

B
satu layanan inovasi Disdukcapil Jember,
yakni Balasan Cinta: Bayi lahir langsung
dapat satu paket (Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran dan Kartu Identitas Anak).

Tujuan penyerahan adminduk ini adalah
agar kedepannya bayi-bayi ini dapat
memperoleh pelayanan dasar dari
pemerintah.

Hingga pukul 23.59 WIB, Disdukcapil
Jember memperoleh data 33 bayi yang
lahir pada tanggal 1 Juni 2022.

Dalam pendataan identitas, petugas
Disdukcapil Jember menemui kendala.
Hal ini disampaikan oleh Kasi Kelahiran
dan Kematian Ifadhoh Laily, S.Sos.

Ifadhoh Laily mengatakan, masyarakat
terkadang belum menamai anak mereka
sebelum tradisi puput pusar. “Sehingga
hal ini menjadi kendala bagi kami dalam
penginputan data,” pungkasnya. (*nkn)
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Nikmati CFD
Santai Urus Adminduk di J-Monalisa

Apa saja yang bisa dilayani J-Monalisa
ini? Jadi mobil layanan keliling J-Monalisa
ini memiliki fungsi sama seperti di Kantor
Disdukcapil, antara lain:

1. Pelayanan KTP-el
2. Perekaman KTP-el
3. Pelayanan Kartu Keluarga
4. Pelayanan Akta Kelahiran
5. Pelayanan Akta Kematian
6. Pelayanan Kartu Identitas Anak
7. Pelayanan Surat Pindah

Keunggulan mobil layanan ini adalah
dapat mencetak dokumen dengan waktu
10 menit saja.

Jadi ketika pemohon mengajukan,
dokumen akan langsung diproses oleh

Kabar gembira untuk masyarakat
Jember! Mobil layanan keliling
Disdukcapil Jember yang diluncur-

kan awal tahun 2022 ini akan hadir pada
acara Car Free Day (CFD) setiap hari
Minggu sesuai jadwal yang berlaku.

Biar tidak bingung cari, lokasi mobil yang
kita kenal dengan J-Monalisa ini akan
setia di depan kantor Bupati Jember. Pukul
06:00 – 09:00 WIB.

D
petugas Disdukcapil dan dicetak pada
saat itu juga.

Eits…! Perlu dicatat ya…. Pemohon
dokumen kependudukan harus membawa
dokumen persyaratan secara lengkap.

Terkait layanan jemput bola di tengah-
tengah aktivitas masyarakat ini, Kepala
Disdukcapil Isnaini Dwi Susanti, SH., M.Si.,
menyampaikan imbauan.

Melalui Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Dra. Ani
Setyaningsih, M.Si., Kadis Disdukcapil
mengimbau masyarakat untuk segera
mengurus dokumen kependudukan
mereka sebelum terdesak kebutuhan.

“Karena dokumen kependudukan itu
harus siap sewaktu-waktu digunakan.
Jangan mengurus secara mendadak.
Sesibuk apapun, sempatkan mengurus
dokumen kependudukan anda,” ujarnya.

Melalui layanan J-Monalisa saat acara
CFD di Alun-alun Jember, masyarakat
bisa mengurus dokumen kependudukan
sambil rileks menikmati udara pagi.

Ani Setyaningsih menambahkan,
masyarakat diharapkan mengurus
dokumen milik sendiri atau mewakilkan
kepada salah satu anggota keluarga yang
tertera di dalam satu KK.

“Kalau orang lain yang mengurus, kami
tidak dapat melayani. Kami tidak ingin
ada calo. Lagipula pelayanan kami gratis
tis tis tis,” tandasnya. (*nkn)
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Persyaratan yang dibawanya lengkap. Jadi dia
saat itu juga membawa pulang dokumen
barunya.

Sandri Pratama merupakan satu dari puluhan
pemohon dokumen kependudukan di J-Monalisa
saat CFD.

Di luar dugaan, pemohon di layanan keliling itu
membludak. Antusiasme masyarakat tinggi.

Kepala Disdukcapil Isnaini Dwi Susanti, SH.,
M.Si., melalui Kasi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
Hari Cahyani, SE, M.Si. berkomentar soal
antusiasme warga itu.

Hari Cahyani mengatakan, jumlah warga yang
datang semakin meningkat, tidak seperti
biasanya.

“Saya sempat kaget, karena yang datang banyak
sekali tadi. Biasanya tidak sebanyak ini. Pengaruh
sosial media sangat luar biasa,” ungkapnya.

Meski membludak, layanan yang diberikan
petugas sukses. “Alhamdulillah pelayanan hari ini
sukses. Kami telah melayani sebanyak lebih dari
70 dokumen adminduk,” jelasnya.

Pantauan di lokasi operasional J-Monalisa,
tampak warga sudah siap mengantri sejak pagi.
Petugas membuka layanan sejak pukul 06.00
sampai jam 10.00 WIB. (*nkn)

Saya 

Mendapatkan 

Dokumen 

dalam Waktu 

Relatif Singkat

andri Pratama
memberikan apresiasi
tinggi untuk layanan

adminduk di J-Monalisa yang
beroperasi saat Car Free Day
(CFD) pada Minggu (5/6/2022).

“Di sini pelayanannya lebih cepat.
Saya bisa mendapatkan dokumen
saya dalam waktu relatif singkat,”
ujar Sandri Pratama.

Dia datang ke layanan mobil
keliling milik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember itu mengurus
Kartu Keluarga (KK) pindah.

S
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inas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jember
(Disdukcapil Jember) be-

kerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos)
menuntaskan program bantuan
pemerintah.

Kerja Sama 
Disdukcapil dan 

Dinsos,
Layani Adminduk

Lansia Penerima
Bantuan

Kerja sama itu diwujudkan dengan proaktif
mengurus administrasi kependudukan yang
menjadi syarat bagi warga penerima
bantuan.

“Jika ada warga yang berhak mendapatkan
bantuan namun belum memiliki adminduk,
akan dilaporkan kepada kami dan kami
akan jemput bola ke lokasi warga tersebut,”
ungkap Kepala Disdukcapil Jember Isnaini
Dwi Susanti melalui Kasi Identitas Penduduk
Ana Sanjaya, S.Pd.

Ana Sanjaya menjelaskan, pada Senin
(6/6/2022) tim Jemput Bola Layanan
Administrasi Kependudukan (Adminduk)
Disdukcapil Jember melakukan pelayanan
jemput bola administrasi kependudukan di
Kecamatan Ledokombo dan Kalisat.

Lokasi pertama di Desa Lembengan
Kecamatan Ledokombo. Terdapat dua
lansia yang belum memiliki adminduk.
Mereka terlihat sumringah ketika didatangi
tim Jemput Bola Disdukcapil Jember.

Dalam kegiatan ini, turut hadir relawan dari
Dinsos yang ikut membantu tim Disdukcapil
Jember.

Berlanjut di halaman berikutnya …

D
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.. Lanjutan dari halaman sebelumnya

Lokasi kedua di Desa Gambiran Kecamatan
Kalisat di rumah seorang lansia yang
mengalami kelumpuhan.

Warga ini tidak dapat pergi ke kantor
kecamatan untuk mengurus adminduknya.
Namun berkat laporan dari salah seorang
famili yang menghubungi WA Center
Disdukcapil Jember, ia berhasil dilayani
oleh tim.

Ana Sanjaya menegaskan bahwa

Disdukcapil Jember mengajak masyarakat
Jember untuk membantu warga
mendapatkan adminduknya.

Caranya, apabila mendapati warga yang
memiliki keterbatasan fisik atau sudah tidak
mampu lagi berjalan dengan normal agar
menginformasikan melalui nomor
Whatsapp 0811-3225-6839 atau email:
infodispendukcapiljember@gmail.com.

Tim jemput bola akan berkunjung untuk
mendata dan memeriksa kelengkapan
adminduknya. (*nkn)
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Serahkan

40 Akta 

Kematian

di Desa 

Klungkung

inas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Jember

menyerahkan 40 akta
kematian di Desa Klungkung,
Kecamatan Sukorambi.

Penyerahan diberikan secara
simbolis kepada salah satu
ahli waris. Penyerahan
selanjutnya akan dilakukan
oleh kepala desa.

Kegiatan ini bertepatan
dengan peresmian Jembatan
Klungkung oleh Bupati Jember
H Hendy Siswanto, ST., IPU.,
Rabu, 8 Juni 2022.

Kepala Disdukcapil Isnaini Dwi
Susanti melalui Kasi Kelahiran
dan Kematian Ifadhoh Laily,
S.Sos mengungkapkan,
penyerahan akta kematian itu
adalah tindak lanjut sosialisasi
dokumen kematian yang telah
dilaksanakan sebelumnya.

Dalam sosialisasi itu
ditekankan apabila ada
anggota keluarga yang
meninggal dunia, pihak

D

keluarga diharapkan untuk mengajukan pembuatan
akta kematian.

Disamping pihak keluarga, pelaporan dan
pengurusan akta kematian juga dapat dilakukan
oleh Ketua RT setempat.

Ifadhoh Laily secara tegas meminta masyarakat tidak
meremehkan pembuatan dokumen akta kematian.
Ada banyak manfaat bagi keluarga yang ditinggal.

“Salah satu contohnya adalah untuk persyaratan
pengurusan pembagian waris atau peralihan hak
atas tanah. Baik bagi istri atau suami maupun anak
yang ditinggalkan,” urainya.

Kegunaan lainnya yaitu untuk persyaratan
perkawinan bagi seorang janda atau duda karena
pasangan sebelumnya meninggal dunia, klaim
asuransi, dan lainnya.

“Intinya, uruslah akta kematian keluarga sebelum
dibutuhkan,” tandasnya.

Untuk pengajuan permohonan layanan pembuatan
akta kematian, Ifadhoh Laily menyarankan untuk
menyiapkan berkas-berkas persyaratan.
Diantaranya: 1. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) asli; 2.
Surat kematian dari dokter/tim medis/rumah sakit
(bila ada); 3. Surat keterangan kematian dari kepala
desa/lurah; 4. Fotokopi KTP dan KTP asli yang
bersangkutan. (*nkn)
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Mau Kasih Nama Anak?
Yuk.. Simak Hal Berikut !

wal tahun 2019, di Indonesia
sempat viral tentang nama anak
yang berjumlah 19 kata. bernama

Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega
Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar
Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz
Khoshala Sura Talenta.

Panjang kan…?!!

Namun tahukah anda tentang peraturan
pemerintah tentang pencatatan nama
dalam dokumen kependudukan?

Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Permendagri No. 73 tahun 2022 yang
mengatur tentang pencatatan nama dalam
dokumen kependudukan.

“Disebutkan dalam peraturan tersebut,
syarat-syaratnya adalah nama harus sopan,
minimal dua kata, maksimal 60 digit huruf

termasuk spasi,” ujar Dra. Ani Setyaningsih,
M.Si, pada Kamis (9/6/2022).

Hal ini tertuang dalam Permendagri No. 73
tahun 2022 Pasal 4 ayat (2)
a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif,
dan tidak multitafsir;
b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam
puluh) huruf termasuk spasi; dan
c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Berlanjut pada halaman berikutnya…

A
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(Lanjutan halaman sebelumnya…)

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember ini juga menjelaskan
larangan-larangan dalam penulisan
nama dalam dokumen kependudukan.

Larangan-larangan tersebut tertuang
dalam Permendagri No. 73 tahun 2022
Pasal 5 ayat (3)

a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda

baca; dan
c. mencantumkan gelar pendidikan

dan keagamaan pada akta
pencatatan sipil.

Sedangkan tata cara pencatatan nama
pada dokumen kependudukan tertuang
pada Permendagri No. 73 tahun 2022
Pasal 5 ayat (1)

a. menggunakan huruf latin sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia;

b. nama marga, famili atau yang disebut
dengan nama lain dapat dicantumkan
pada Dokumen Kependudukan; dan

c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan
dapat dicantumkan pada kartu keluarga
dan kartu tanda penduduk elektronik
yang penulisannya dapat disingkat.

Ani Setyaningsih memberi imbauan kepada
masyarakat Jember untuk memberi nama
anak-anak mereka sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

“Kepada warga Jember yang baru memiliki
anak, dimohon untuk memberi nama anak
tidak dengan satu kata, tapi minimal dua,
dan tidak terlalu panjang karena maksimal
60 huruf dihitung dengan spasi,” harapnya.

“Jadi mohon untuk masyarakat yang
memiliki putra putri, ikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku supaya kedepannya
tidak sulit,” pesannya. (*nkn)
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warga Jember yang melakukan pengurusan
dokumen kependudukan di acara CFD.

“Terima kasih untuk warga Jember yang
sudah tertib dalam pengurusan
adminduknya dan sadar mengurus
adminduk harus orangnya sendiri yang
datang,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan beberapa alternatif
lain untuk mengurus adminduk selain
dengan layanan dengan mobil keliling ini.

“Bisa mengurus lewat WA Online, aplikasi
SIP, atau datang ke kantor kecamatan atau
desa,” tutupnya. (*nkn)

Saya Suka 

Sekali 

dengan 

Pelayanan 

Di Sini

epuasan warga mendapatkan pelayanan di J-
Monalisa saat Car Free Day (CFD)
diungkapkan oleh sejumlah warga, Siti Aisiyah

diantranya. “Saya suka sekali dengan pelayanan di
sini. Pelayanannya baik dan cepat,” ungkapnya usai
mengurus dokumen adminduknya pada Minggu
(12/6/2022).

K

Perempuan ini juga antuasias dengan
tersedianya layanan mobil keliling milik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember itu.

Seraya menikmati udara pagi, ia datang
sekira pukul 05.30 ke lokasi operasional J-
Monalisa di depan Kantor Bupati Jember.

Siti Aisiyah memanfaatkan layanan J-
Monalisa untuk mengurus KTP dan KK
miliknya.

Kasi Identitas Penduduk Ana Sanjaya, S.Pd,
memberi apresiasi kepada antusiasme
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13 ODGJ di LIPOSOS Jember 
Terima Layanan Khusus Disdukcapil Jember

11

ejumlah 13 Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) di
LIPOSOS Jember mendapatkan

layanan khusus dari petugas
Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Jember.

Mereka mendapatkan layanan perekaman
KTP-EL dan dokumen administrasi
kependudukan (Adminduk) lainnya dari
petugas Disdukcapil Jember Pada Rabu
(15/6/2022).

Menempati salah satu ruang di LIPOSOS,
satu per satu para ODGJ melakukan
perekaman data kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dra. Ani Setyaningsih, M.Si
menjelaskan bahwa kegiatan ini...

Berlanjut ke halaman berikutnya

S
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.. Lanjutan dari halaman sebelumnya

merupakan sinergi antara Dinas Sosial dan
Disdukcapil Kabupaten Jember.

“Dalam kegiatan ini, kami bekerja sama
dengan Dinsos. Melalui koordinasi yang
baik antara Dinsos dan Disdukcapil, pihak
Dinsos berkoordinasi dengan kami untuk
melakukan kegiatan jemput bola layanan
perekaman lansia, difabel, dan ODGJ,”
jelasnya.

Ani Setyaningsih mengungkapkan
pentingnya memiliki adminduk bagi ketiga
kategori masyarakat tersebut. Dokumen
kependudukan dapat memudahkan urusan
mereka.

“Penting sekali, karena dengan memiliki
adminduk mereka akan bisa mendapatkan
pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan
lain-lain,” ungkapnya.

Ani Setyaningsih juga memberi imbauan
kepada masyarakat Jember jika menemui
warga sekitar yang tidak memiliki
adminduk, khususnya warga yang termasuk
tiga kategori tersebut: lansia, disabilitas,
dan ODGJ.

“Bagi masyarakat Jember, ini adalah
tanggung jawab kita bersama. Jadi
dimohon untuk diinfokan kepada kami
melalui WA Center Disdukcapil Jember
supaya kami dapat membantu merekam
dokumen kependudukannya,” tandasnya.

Untuk tersambung langsung dengan
WhatsApp Center Disdukcapil Jember,
silakan klik link berikut :
https://wa.me/6281132256839 (*nkn)
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ODGJ di Liposos Jember 
Senang Difoto Petugas 
Disdukcapil

etelah mendapat layanan khusus
perekaman data adminduk, 13
Orang dengan Ganguan Jiwa

(ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial
(Liposos) Jember menerima dukumen
adminduk mereka.

Seperti diketahui, tim Disdukcapil
Jember memberikan pelayanan khusus
perekaman data kependudukan kepada
13 ODGJ di Liposos Jember pada Rabu
(15/6/2022).

Linawati, salah seorang penghuni
LIPOSOS mengungkapkan rasa
senangnya saat mendapatkan
pelayanan khusus itu.

“Saya senang difoto kemarin, Nduk.
Petugasnya baik-baik,” ungkapnya ketika
ditemui di lingkungan pondok sosial
tersebut pada Kamis (16/6/2022), saat
penyerahan dokumen adminduk.

13

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dra. Ani Setyaningsih, M.Si
bersama Kasi Identitas Penduduk Ana
Sanjaya, S.Pd berkesempatan menyerahkan
dokumen adminduk mereka.

Kedatangan keduanya diterima langsung
oleh Pengelola Pelayanan Kesehatan UPT
LIPOSOS Agus Widodo.

Ani Setyaningsih menjelaskan, penyerahan
dokumen ini merupakan

“Kita berkesempatan untuk melihat situasi di
sana, bagaimana mereka makan,
bagaimana mereka dimandikan,”
ungkapnya.

Ia melaporkan bahwa dari ke-13 ODGJ
tersebut Disdukcapil Jember menerbitkan
13 dokumen KTP-El dan 8 Kartu Keluarga.
(*nkn)

tindak lanjut dari
kegiatan perekaman
yang telah
dilaksanakan
Dispendukcapil Jember
sebelumnya.

Tak hanya penyerahan
adminduk, Ani
Setyaningsih dan Kasi
Ana Sanjaya juga
meninjau langsung
kegiatan para ODGJ di
tempat tersebut.

S
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Serahkan Adminduk Untuk Perlancar Pengobatan 

Anak Penderita Hydrocephalus

14

Seorang anak asal Kelurahan
Wirolegi Kecamatan Sumbersari
yang menderita Hydrocephalus

akan mendapatkan bantuan pengobatan.

Pada Rabu (15/6/2022), anak perempuan
bernama Ma’rifatul Ainun itu sudah
memperoleh dokumen adminduk guna
memperlancar proses pengobatan.

Bahkan langsung dari petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Jember yang datang ke
rumahnya.

Satu paket dokumen adminduk berupa
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu
Identitas Anak diserahkan kepada orang
tuanya.

Layanan jemput bola itu berkat kerja sama
antara Dinas Sosial dan Disdukcapil
Jember.

“Kami dihubungi oleh Dinas Sosial.
Mereka ingin membantu pengobatan anak
ini, tapi dia belum memiliki dokumen

kependudukan, maka atas izin Bu Kadis kami
bantu dalam pengurusan adminduknya,” ujar
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil
Jember Amirulloh, S.Sos., Jum’at
(17/6/2022).

Penyerahan satu paket adminduk ini
dilaksanakan oleh Kasi Kelahiran dan
Kematian Ifadhoh Laily, S.Sos yang turun
langsung ke lokasi tempat tinggal ananda
Ma’rifatul Ainun.

Dalam kesempatan kunjungan itu, Ifadhoh
Laily juga memberikan motivasi kepada
ibunda Ma’rifatul Ainun.

Ifadhoh Laily mengungkapkan, pihak-pihak
lintas sektor telah bersedia memfasilitasi
supaya ananda Ma’rifatul Ainun bisa
mendapatkan pengobatan gratis.

“Maka kami harap dengan diserahkannya
adminduk ini dapat memperlancar
pengurusan agar dia bisa mendapatkan
pengobatan yang layak,” tutup Ifadhoh Laily.
(*nkn)

S
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Layanan
Prima, 

Disdukcapil Jember Distribusikan 
KTP di Kecamatan Gumukmas

ayanan prima dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Jember terus

digencarkan. Salah satunya
pendistribusian KTP.

Sebanyak 342 keping KTP
didistribusikan secara langsung
kepada warga di delapan desa di
Kecamatan Gumukmas pada Jum’at
(17/6/2022).

Layanan ini merupakan bagian dari
program percepatan, karena terdapat
beberapa KTP yang masih belum
terdistribusikan.

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Disdukcapil Jember Amirulloh, S.Sos.
menerangkan, KTP yang belum
terdistribusi karena mungkin
masyarakat tidak punya biaya atau
tidak punya kendaraan untuk pergi ke
kota atau ke kecamatan.

“Maka dari itu, kita langsung datang
ke desa,” ujar Amirulloh.

Dalam pelaksanaannya, petugas
Disdukcapil dibagi menjadi dua tim.

Pada pukul 13.00, petugas menyebar.
Satu orang bertanggung jawab
mendistribusikan KTP di satu desa.

“Kita melaksanakan kegiatan ini guna
meningkatkan kualitas pelayanan

dengan pelayanan yang prima. Kita
hadir untuk masyarakat, karena tujuan
kita adalah untuk membahagiakan
masyarakat,” tambah Amirulloh.

Amirulloh kemudian mengatakan
tentang rencana ke depan yang akan
dilakukan oleh Disdukcapil Jember.

“Kami mengusulkan kepada Bu Kadis
Disdukcapil Jember untuk membentuk
penanggungjawab di masing-masing
kecamatan. Jadi pejabat-pejabat
Dispenduk akan bertanggung jawab
untuk pendistribusian atau memantau
pendistribusian dokumen adminduk
yang ada di setiap kecamatan,”
tutupnya. (*nkn)

L
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Terkait pelaksanaan kegiatan
Jempol Disko itu, Sesilia Amoi
mengakui berjalan lancar.
“Sistemnya juga lancar dan
kita berhasil merekam
sebanyak 126 siswa,”
ungkapnya, Jum’at
(17/6/2022).

Ia melanjutkan bahwa
program ini ditujukan untuk
membantu menyukseskan
program pemerintah yang
mewajibkan masyarakat
berusia 17 tahun untuk
memiliki KTP-EL.

“Tapi kita juga melakukan
perekaman foto dan biometrik
kepada siswa-siswi berusia 16
tahun,” ujarnya.

Sesilia Amoi memberi
bocoran rencana program
Jempol Disko Disdukcapil
Jember ke depan.

“Insya Allah kedepannya akan
ada lagi program serupa. Kita
akan turun tidak hanya ke
sekolah-sekolah tapi juga ke
pesantren-pesantren.
Menyasar ke pondok
pesantren mana yang punya
banyak santri yang sudah
wajib E-KTP,” tutupnya. (*nkn)

Kembali Digelar, 
Jempol Disko 
Sukses di SMAN 2 
Tanggul

rogram Jemput Bola di Sekolah (Jempol
Disko) yang digerakkan oleh Dinas
Kependudukan & Pencatatan Sipil (Disdukca-

pil) Kabupaten Jember kembali dilaksanakan di
SMAN 2 Tanggul.

Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Sesilia
Amoi, S.Pd menjelaskan bahwa dibulan Juni program
ini mulai turun kembali.

P
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ecamatan Silo giliran menjadi
wilayah sasaran pendistribusian
KTP El dari Dinas Kepedudukan

Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember, Rabu, 22 Juni 2022.

Warga antusias menyambut kedatangan
tim distribusi.

“Ketika saya tinggal sebentar lalu
kembali lagi ke lokasi tersebut, semua
KTP El sudah habis terdistribusikan
semua,” ungkap Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil Amirulloh, S.Sos.

Pendistribusian dipusatkan di masing-
masing kantor desa.

Salah seorang warga Desa Garahan
yang terihat sedang hamil mengaku
senang bisa

Tim 
Distribusikan 
501 KTP El
di Kec. Silo

17

mendapatkan KTP cukup di desanya saja.

“Sebentar lagi kan saya lahiran, saya akan
pergunakan KTP ini untuk daftar di rumah
sakit/puskesmas,” ujar perempuan bernama
Siti Mariatul Fitriah itu.

Seperti pendistribusian sebelumnya, petugas
pendistribusian Disdukcapil dibagi menjadi
dua tim. Tim pertama dikoordinir oleh
Amirulloh dan tim kedua dikoordinir oleh Kasi
Kelahiran dan Kematian Ifadhoh Laily, S.Sos.

“Tim satu bertugas untuk mendistribusikan
KTP-El ke Kecamatan Silo bagian selatan,
sedangkan tim dua mendistribusikan KTP-El
ke Kecamatan Silo bagian utara,” urainya.

Ifadhoh Laily mengatakan, masih ada KTP El
yang belum terdistribusikan, meski pemiliknya
telah diberitahu adanya pendistribusian di
kantor desa.

“Kami meminta bantuan kepada RT/RW dan
perangkat desa setempat untuk kemudian
mendistribusikan ke masyarakat yang
bersangkutan,” terangnya.

Dalam kegiatan itu, tim membawa sebanyak
501 dokumen KTP El dan berhasil
didistribusikan dengan baik. (*nkn)

K
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Kemudahan itu juga dirasakan oleh Sekretaris Desa
Wringintelu, Kecamatan Puger, Agus Santoso.

“Warga dapat mengambil sendiri adminduk mereka
secara langsung dan sama sekali tidak dipungut
biaya,” katanya.

Kemudahan yang dirasakan warga Kecamatan Puger
itu berkat kegiatan pendistribusian adminduk yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil).

Dokumen adminduk yang didistribusikan diantaranya
KTP-El dan Kartu Keluarga (KK).

Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di dua
kecamatan lainnya, yaitu Gumukmas dan Silo.

Belanjut di halaman berikutnya…

Giat Ini Bikin 

Ambil 

Adminduk Jadi 

Lebih Dekat

18

tu adalah ungkapan pria
Desa Wonosari, Kecamatan
Puger, saat mengambil KTP

di kantor desanya, Kamis, 23 Juni
2022.

Baginya, mengambil KTP sekarang
menjadi lebih mudah, karena
cukup datang ke kantor desa
sesuai pemberitahuan dari
pemerintah desa.

I

ujar Abdul sembari tertawa.

Saya datang mulai satu jam 
yang lalu di sini.

Tapi gak masalah wong 
rumah saya dekat

“
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Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil
Amirulloh, S.Sos
bersyukur atas
suksesnya kegiatan
pendistribusian
dokumen adminduk
di tiga kecamatan
yang digelar dalam
seminggu ini.

“Alhamdulillah
kegiatan
pendistribusian
adminduk di
Gumukmas, Silo, &

Lanjutan dari halaman sebelumnya…

Pantauan di lapangan, antusiasme masyarakat Puger
sangat terasa.

Itu karena sebelumnya pihak Kecamatan Puger telah
menyebar undangan kepada warga untuk
menghadiri kegiatan pendistribusian dokumen
adminduk ini.

Ketika tim datang ke balai desa setempat, masyarakat
sudah banyak yang antri untuk mendapatkan
dokumen adminduk mereka.

Bahkan ada warga yang hadir jauh sebelum waktu
yang ditentukan.

19

Puger berlangsung dengan
lancar, dan akhirnya dokumen
adminduk yang ada di
kecamatan – kecamatan itu
sudah habis terdistribusikan
semua,” tuturnya.

Dalam kegiatan pendistribusian
di Kecamatan Puger itu,
sebanyak 596 dokumen Kartu
Keluarga dan 519 KTP-El telah
berhasil didistribusikan dengan
baik. (*nkn)
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epala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember Isnaini Dwi

Susanti, SH. M.Si., menegaskan pihaknya
perlu sering turun di tengah masyarakat
guna memberikan layanan adminduk yang
prima agar masyarakat bahagia.

“Dan ternyata dari kegiatan ini bisa diambil
kesimpulan bahwa kami harus sering-sering
turun mendekati masyarakat,” ujarnya di
sela-sela pelayanan di Kelurahan Tegal
Besar, Kecamatan Kaliwates, Selasa
(28/6/2022).

Layanan dengan mobil keliling J-Monalisa,
tegas Isnaini Dwi Susanti, menunjukkan
komitmen Disdukcapil untuk
membahagiakan masyarakat.

Kasi Pemerintahan Kelurahan Tegal Besar
Suwandi, S.Sos. mengatakan, warga
antusias dengan layanan Disdukcapil
Jember berkat koordinasi aparat kelurahan
dengan pengurus RT dan RW setempat.

“Karena itu, banyak warga yang datang
kemari untuk mengurus adminduknya,” ujar
Suwandi.

Dia juga mengaku bahwa selama ini
banyak dari warganya yang memiliki
kendala dalam pengurusan adminduk.

“Tapi dengan hadirnya Disdukcapil Jember
di Kelurahan Tegal Besar, ini
mempermudah warga kami untuk
mendapatkan pelayanan adminduk,”
ujarnya. (*nkn)

K

J-Monalisa Sebagai Komitmen

Membahagiakan
Masyarakat

imbuhnya.

Kita harus sering-sering turun 
mendekati masyarakat, supaya 

masyarakat bisa merasakan 
bahagia nantinya karena mereka 
sudah mempunyai admindukcapil

“

Tercatat dalam layanan J-Monalisa di
Kelurahan Tegal Besar berhasil melayani
sebanyak 153 adminduk milik masyarakat.
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Tinggal Cetak 
Tidak Menunggu 

Lama

anfaat layanan J-Monalisa sangat
dirasakan oleh masyarakat.
Seperti dialami

oleh sejumlah warga Kelurahan Tegal
Besar, Kecamatan Kaliwates.

Salah seorang warga mengaku telah
mengurus pengajuan Kartu Identitas Anak
(KIA) milik anaknya melalui Layanan
WhatsApp KIA Disdukcapil Jember di 0811-
3118-1181.

Ia kemudian mengonfirmasi di J-Monalisa
yang sedang beroperasi di kantor
Kelurahan Tegal Besar, Selasa (28/6/2022).

“Alhamdulillah di sini tinggal cetak.
Layanannya cepat dan tidak perlu
menunggu lama. Terima kasih Disdukcapil
Jember,” ujarnya.

Lurah Tegal Besar, Ica Ghea Hernawati
S.Stp, M.Si. memberikan apresiasi atas
susksesnya layanan Disdukcapil Jember.

“Kegiatan ini sangat membantu
masyarakat, dan saya berharap
kedepannya Disdukcapil Jember akan
sering turun ke Tegal Besar karena
kami memiliki warga yang berjumlah
sangat banyak,” ungkapnya.

Dalam layanan J-Monalisa di
Kelurahan Tegal Besar itu tercatat
berhasil melayani sebanyak 153
adminduk milik masyarakat.

Kepala Disdukcapil Jember Isnaini Dwi
Susanti menegaskan, layana yang
langsung di tengah masyarakat itu
untuk memberikan kebahagiaan.

“Dari kegiatan ini bisa diambil
kesimpulan bahwa kami harus sering-
sering turun mendekati masyarakat,”
ujarnya.

Layanan dengan mobil keliling J-
Monalisa, tegas Isnaini Dwi Susanti,
menunjukkan komitmen Disdukcapil
untuk membahagiakan masyarakat.

“Kita harus sering-sering turun
mendekati masyarakat, supaya
masyarakat bisa merasakan bahagia
nantinya karena mereka sudah
mempunyai admindukcapil,”
imbuhnya. (*nkn)

M
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Beroperasi di Desa Panti,

J-Monalisa Juga ‘Dikeroyok’ 
Warga Desa Lain

22

eroperasinya layanan mobil keliling
J-Monalisa benar-benar dirindukan
warga. Seperti saat beroperasi di

Desa/Kecamatan Panti pada Rabu
(29/6/2022), mobil itu ternyata juga
‘dikeroyok’ ratusan warga desa lainnya.

“Luar biasa sekali antusiasme masyarakat
di sini, sampai-sampai banyak warga dari
desa-desa lain di Kecamatan Panti datang
mengurus adminduknya di sini,” ujar
Kepala Disdukcapil Jember Isnaini Dwi
Susanti, SH, M.Si.

Operasi J-Monalisa itu bertempat di Balai
Desa Panti. Layanan ini bertepatan
dengan acara penandatanganan naskah
perjanjian hibah pilot project pemanfaatan
FABA (Fly Ash Bottom Ash) yang dihadiri
Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy
Siswantu, ST., IPU, dan MB Firjaun
Barlaman.

Kasi Perkawinan, Perceraian, dan
Perubahan Data Warga Disdukcapil
Jember Hari Cahyani, SE, M.Si

menambahkan bahwa antusiasme
masyarakat itu merupakan wujud dari
kerinduan masyarakat Desa Panti akan
kedatangan Disdukcapil Jember.

“Di sini banyak masyarakat yang belum
punya adminduk, dan mayoritas
penduduknya adalah kalangan menengah ke
bawah yang tidak memiliki ponsel untuk
mengurus secara online, jadi mereka senang
sekali ketika Disdukcapil turun ke desanya,”
ungkapnya.

Hari Cahyani menjelaskan, sampai
berakhirnya jam operasional, J-Monalisa di
Desa Panti berhasil melayani 348 pemohon.
Sebanyak 184 dokumen telah tercetak.
Sedangkan sekitar 200 dokumen belum
tercetak.

“Dokumen yang belum tercetak itu adalah
dokumen-dokumen milik masyarakat desa-
desa lain di Kecamatan Panti,” terangnya.
Dokumen yang belum tercetak akan
didistribusikan dalam kesempatan berikutnya.
(*nkn)

B
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