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D I N A S  K E P E N D U D U K A N
D A N  P E N C A T A T A N  S I P I L
K A B U P A T E N  J E M B E R

 Layanan Mulai Aktif Kembali, Yuk.. 
Simak Disini Ya.. !

 Disdukcapil Jember Dukung Penuh 
Road Show Layanan Perizinan

 Kiat-Kiat Disdukcapil Jember 
Menyukseskan Reformasi Birokrasi

 Ayo Lebih Peduli Adminduk Kita
 Petugas Disdukcapil Datangi Warga 

Lansia Yang Belum Rekam Data KTP
 Manfaatkan Layanan Disdukcapil di 

CFD

Baca Selengkapnya
Di Sini !

 Semakin Familiar, Warga Manfaatkan 
TRS di Rumah Sakit

 Tetap Berikan Layanan Terbaik Meski 
Sedang Berlangsung Rehabilitasi 
Gedung

 Mulai Buat Daftar Perpindahan 
Penduduk Jember

 J-Monalisa Diserbu Lansia saat 
Peringatan Halun Ke-26

 Di CFD, J-Monalisa dapat Kunjungan 
Bupati Jember



sai menjalani Cuti Lebaran Idul Fitri
1443 Hijriyah, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Jember kembali aktif melayani
masyarakat terkait pengurusan Administrasi
Kependudukan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan kembali
dibuka mulai hari ini, 9 Mei 2022 dan akan
berlangsung dengan jadwal sebagai berikut :

Layanan dapat diakses secara daring melalui :

• Kartu Keluarga: 0811-3118-1184
• SKPWNI/Surat Pindah : 0811-3225-6835
• KTP-el : 0811-3223-0374
• KIA : 0811-3118-1181
• Akta Kelahiran & Capil : 0811-3118-1180
• Legalisir : 0811-3118-1187

Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google
Playstore untuk perangkat Android dan dapat
diakses melalui browser dengan alamat url
https://sipdispendukcapiljember.id

Layanan yang dapat dimanfaatkan melalui
aplikasi SIP adalah sebagai berikut :
1. Permohonan KTP-el (Sudah Perekaman)
2. Permohonan Revisi KTP-el sesuai KK
3. Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Permohonan KK Baru (Pecah KK)
5. Permohonan Revisi KK
6. Permohonan Cetak Akta Kelahiran
7. Permohonan Cetak Akta Kematian
8. Permohonan Surat Pindah (SKPWNI)

Lahbako dapat dimanfaatkan yang tidak
memiliki Smartphone atau WhatsApp di Kantor
Desa atau Kantor Kecamatan domisili masing-
masing. Jam layanan menyesuaikan dengan
kebijakan tiap Kecamatan/desa. (*Amb)

U

Hari Pukul

Senin – Kamis 08.00 – 15.00

Jum’at 08.00 – 14.00

Sabtu 08.00 – 11.00
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inas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember
memberikan dukungan penuh terhadap

kegiatan road show pelayanan perizinan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Jember.

Kegiatan tersebut digelar atas kerja sama
Pemerintah Kabupaten Jember dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pembukaan kegiatan itu berlangsung di kantor
Bakorwil V Provinsi Jawa Timur di Jember pada
Selasa, 17 Mei 2022, di Jalan Kalimantan.
Acara ini dihadiri sekaligus dibuka secara resmi
oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dan Kepala
Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo.

Koordinator kegiatan Amirulloh, S.Sos,
mewakili Kepala Dispendukcapil, mengatakan,
dukungan yang diberikan berupa verifikasi,
validasi, dan konsolidasi Nomor Induk
Kependudukan (NIK) milik pemohon izin.

“Dengan adanya kegiatan ini, saya harap
ketika masyarakat mendaftar, datanya benar
dan valid. Nantinya, hal ini juga akan
membantu melancarkan mereka untuk
mendapatkan perizinan usaha, agar usaha
mereka bisa berkembang,” jelasnya.

Banyak pelaku usaha di Jember membutuhkan
izin usaha. Tentu saja untuk mengurus
perizinan tersebut membutuhkan data yang
valid.

Untuk itu, Dispendukcapil Jember
menghadirkan pelayanan bagi pelaku usaha
guna melakukan verifikasi dan validasi (verval)
dengan menghadrikan mobil layanan J-
Monalisa.

Kegiatan road show pelayanan itu sendiri
dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 19 Mei
2022.Sasarannya adalah masyarakat pelaku
usaha di Kabupaten Jember. Layanan ini akan
mempermudah mendapatkan perizinan dengan
data yang valid.

Untuk langkah awal, kegiatan layanan itu
ditujukan bagi para nelayan dalam
memperoleh perizinan usaha.

Dalam kegiatan layanan ini ditargetkan
sebanyak 900 izin usaha yang akan
dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hari.

Adapun layanan dalam program ini meliputi:
SIUP, SIPI, SIKPI, Izin Genset, TOKP, NIB,
NPWP, Konsultasi Perizinan (*nkn)

D
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paya memenuhi harapan masyarakat
guna mendapatkan pelayanan yang
memuaskan dari aparatur pemerintah

terus dilakukan utamanya di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember.

Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Agus Khusnul Mufid, ST, M.Si.
menegaskan komitmen untuk melaksanakan
reformasi birokrasi agar mencapai pelayanan
yang memuaskan masyarakat.

Bahkan pria yang akrab disapa Mufid ini telah
merancang kiat-kiat guna menyukseskan
penilaian mandiri dalam reformasi birokrasi di
Disdukcapil Jember.

Mufid menyebutkan, kiat-kiat tersebut adalah:

Namun, aparatur pemerintah di Disdukcapil
Jember tidak akan berfokus pada masalah dan
kendala yang dihadapi. Sebab, kendala
merupakan bagian dari solusi itu sendiri.

“Kendala dan masalah pasti ada. Tapi di sini
kita akan fokus kepada bagaimana
memecahkan masalah dan mengorganisir
masalah tersebut. Karena, bagi kami, kendala
adalah solusi,” ujarnya.

Mufid berharap adanya internalisasi nilai
budaya kerja. Yaitu nilai-nilai budaya kerja
yang dibangun dapat dilaksanakan, dapat
diinternalisasikan, dan menjadi sebuah karakter
dalam melayani masyarakat. (*nkn)

U

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-5 Mei 2022 03

Melengkapi dokumen terkait 
reformasi birokrasi

Merencanakan kegiatan terkait 
reformasi birokrasi dan budaya kerja

Melakukan evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan budaya kerja

Perencanaan tindak lanjut 
terhadap perbaikan pelayanan 
di Disdukcapil Jember



Ayo Lebih Peduli Adminduk Kita

“Ini adalah gerakan untuk meningkatkan
kesadaran semua pihak tentang
pentingnya tertib administrasi
kependudukan,” kata Yhoni Restian.

Dalam praktiknya, Disdukcapil Jember
masih sering menjumpai masyarakat yang
mengurus administrasi kependudukan
pada saat-saat yang terdesak.

Padahal, lanjut Yhoni Restian, dalam
mengurus administrasi kependudukan,
masyarakat harus melalui berbagai proses.
Seperti melengkapi persyaratan
permohonan adminduk.

Dia juga menjelaskan bahwa Disdukcapil
bisa melayani pengurusan adminduk
melalui WA online, J-Lahbako di desa
maupun di kecamatan, dan SIP.

Sebagai informasi berikut nomor Layanan-
layanan melalui WhatsApp Disdukcapil
Jember, diantaranya:

WA Center : 0811-3225-6839
Kartu Keluarga: 0811-3118-1184
SKPWNI/Surat Pindah : 0811-3225-6835
KTP-el : 0811-3223-0374
KIA : 0811-3118-1181
Akta Kelahiran & Capil : 0811-3118-1180
Legalisir : 0811-3118-1187
Layanan Admin SIP: 0811-3225-6834
(*)

epala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Si-

pil (Disdukcapil) Kabupaten Jember Yhoni
Restian, S.Sos. mengajak masyarakat untuk
lebih peduli dengan administrasi
kependudukan (adminduk).

Hal ini disampaikan Yhoni Restian pada
Kamis, 19 Mei 2022, menanggapi masih
ditemukannya warga yang mengurus
adminduk ketika terdesak dengan
kebutuhan.

“Masyarakat harus lebih peduli atas
administrasi kependudukannya. Karena
selama ini, NIK sudah menjadi syarat
pelayanan dasar yang meliputi pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-
lain,” ujarnya.

Yhoni Restian mengakui pihaknya masih
menemukan sejumlah warga yang
mengurus adminduk pada saat terdesak
oleh sebuah kebutuhan.

Mereka bersemangat mengurus adminduk
pada kondisi seperti itu. Istilah the power of
kepepet pun muncul untuk menandai
fenomena masyarakat itu.

Pemerintah sendiri telah jauh hari telah
membuat gerakan sadar adminduk, yaitu
GISA (Gerakan Indonesia Sadar
Adminduk).

K
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etugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember pada hari Jum’at (20/05/2022) mendatangi seorang warga lansia
di Dusun Ajung Wetan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung. Kedatangan mereka

untuk memberikan layanan perekaman data KTP elektronik atau KTP-el.

Kepala Disdukcapil Jember Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si., melalui Kasi Identitas
Penduduk Disdukcapil Jember Ana Sanjaya, S.Pd mengatakan, kegiatan itu
merupakan wujud program jemput bola dalam pelayanan.

Layanan perekaman data KTP-el ini dilakukan untuk mempermudah warga yang
akan mengurus administrasi kependudukan, khususnya warga yang sudah lansia
maupun penyandang disabilitas.

“Layanan ini memang dikhususkan untuk para lansia dan disabilitas yang tidak
bisa ke kantor kecamatan,” ujarnya.

Ana menambahkan, program jemput bola ini dilaksanakan ketika ada warga yang
melapor via WA Center Disdukcapil Jember.

“Dalam kasus ini, beliau tidak memiliki adminduk sama sekali. Jadi kami langsung
turun ke lapangan dengan mengunjungi rumah beliau setelah mendapatkan
laporan dari keluarga via WA Center Disdukcapil,” tambahnya.

Dalam melaksanakan program ini, petugas Disdukcapil Jember membawa
peralatan perekaman sembari mendatangi rumah warga yang bersangkutan.
(*nkn)

P



Mobil Pelayanan Keliling Sadar Adminduk (J-MONALISA) milik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember hadir di acara Car Free Day
(CFD), Minggu (22/05/2022).

Mobil yang terparkir di depan Gedung Pemkab Jember ini mulai melayani dari pukul 06.00
– 10.00 WIB dengan kuota tak terbatas.

P

Warga Jember yang tidak sempat
mengurus adminduk pada hari kerja
dapat menggunakan pelayanan gratis ini
setiap hari Minggu di acara Car Free
Day.

Dalam kesempatan tersebut Kepala
Disdukcapil Isnaini Dwi Susanti melalui
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dra. Ani Setyaningsih, M.Si.,
mengatakan, layanan mobil itu untuk
mempermudah warga.

“Kami harap dengan adanya mobil pela-

yanan keliling ini dapat mempermudah
warga Kota Jember dalam mengurus
adminduk,” jelasnya di sela-sela
memberikan layanan.

Ani Setyaningsih menerangkan, fungsi
mobil keliling Disdukcapil Jember 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. (*nkn)
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ukcapil melayani pembuatan Akte Kelahiran, Akte
Kematian, dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu
Identitas Anak (KIA).

Tidak hanya itu, petugas Disdukcapil juga
melayani verifikasi dan validasi (verval) data milik
warga yang ingin membuat surat penyataan
miskin (SPM).

“Tugas Dispenduk di sini adalah verifikasi data
penduduk. Untuk bayi yang baru lahir dapat
langsung dibuatkan akte kelahiran, KK/KIA. Jika
ada warga yang meninggal, pihak RS akan
menghubungi kami dan kami akan buatkan akte
kematian,” ujar Agus Widjajanto, Amd., Kasubag
Kepegawaian mewakili Kepala Disdukcapil Isnaini
Dwi Susanti.

Agus berharap program ini akan terus berlanjut
karena program ini akan dapat membantu
banyak warga, khususnya warga yang kurang
mampu.

“Tugas kami adalah untuk melayani warga.
Dalam hal ini, warga yang kurang mampu bisa
mendapatkan bantuan untuk membayar tagihan
rumah sakit,” ujarnya. (*nkn)

Semakin 

Familiar, 

Warga 

Manfaatkan 

TRS di 

Rumah Sakit

arga Jember mulai
familiar dengan adanya
layanan Tim Rujukan Sos-

ial (TRS) yang bertempat di tiga
rumah sakit milik Pemerintah
Kabupaten Jember. Yakni RSD dr.
Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD
Balung.

Program layanan ini merupakan
sinergi Disdukcapil bersama Dinas
Sosial (Dinsos) dan Dinas
Kesehatan (Dinkes).

Dalam program ini, petugas Disd-

W
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inas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember
tetap melayani pembuatan administ-

rasi kependudukan seperti biasa meski ada
kegiatan rehabilitasi gedung.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala
Disdukcapil Isnaini Dwi Susanti, SH., M.Si.,
melalui Kasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan Disdukcapil
Jember Agus Khusnul Mufid, ST, M.Si., pada
Rabu (25/05/2022).

Agus Khusnul Mufid menegaskan bahwa
petugas tetap memberikan pelayanan
dengan penyesuaian kondisi saat rehab
berlangsung.

“Pelayanan tetap berjalan seperti biasa.
Namun selama kegiatan ini berlangsung,
mungkin ada beberapa fasilitas yang kurang
optimal kami berikan, contohnya tempat
parkir,” ujarnya.

Tak hanya itu, Agus Khusnul Mufid juga
menyatakan permohonan maafnya terhadap
masyarakat Jember yang sedang membutuh-

Tetap Berikan 
Layanan Terbaik 

Meski Sedang 
Berlangsung 

Rehabilitasi Gedung

kan pelayanan di Kantor
Disdukcapil Jember.

“Kami mohon maaf kepada
masyarakat jika mungkin ada
ketidaknyamanan dalam
memberikan pelayanan terkait
dengan rehabilitasi bangunan ini.
Tapi kami akan tetap istiqomah
memberikan pelayanan yang
terbaik,” tambahnya.

Salah seorang warga asal
Kecamatan Panti, Abdul Hamid
yang datang ke kantor Disdukcapil
Jember untuk mengurus reaktivasi
KTP mengatakan bahwa dirinya
tidak merasa terganggu atas
adanya kegiatan rehabilitasi
gedung ini.

D

Sebenarnya kalau 
terganggu sih tidak, 

karena pembangunan 
ini juga tujuannya baik 

untuk meningkatkan 
pelayanan,

pungkasnya.

“
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Mulai Buat Daftar Perpindahan
Penduduk Jembe r

Terkait pelaksanaan tata cara pindah datang penduduk dalam negeri dan ke luar negeri,
Sesilia Amoi menegaskan Disdukcapil telah melaksanakan tata cara perpindahan
penduduk sesuai regulasi yang ada.

Namun, dalam rakernas menyebutkan ada satu hal yang harus ditambahkan, yaitu
membuat daftar data perpindahan penduduk.

“Selama ini kami belum membuat daftar tentang siapa saja masyarakat yang melakukan
perpindahan. Jadi mulai hari ini, kami akan menerapkannya,” ungkapnya. (*Nkn)

inas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember akan membuat daftar perp-

indahan penduduk. Langkah itu sesuai
dengan arahan Dirjen Disdukcapil Jakarta
yang disampaikan melalui Rapat Kerja
Nasional Peningkatan Kualitas Layanan
Adminduk secara virtual pada Jum’at
(27/5/2022).

Rakernas itu bertema “Tata Cara Pindah
Datang Penduduk Dalam Negeri dan Ke
Luar Negeri.” Rakernas yang
menghadirkan narasumber Dra. Ni Luh
Mertasih, M.Si. ini diikuti oleh jajaran
Disdukcapil di seluruh Indonesia.

D
Usai rapat, Kepala Disdukcapil Isnaini Dwi
Susanti memberikan penjelasan melalui
Kepala Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk Sesilia Amoi, S.Pd.

Sesilia Amoi mengatakan, Disdukcapil
Jember perlu menginformasikan kepada
pihak kecamatan, desa, dan kelurahan
tentang perputaran penduduk di
Kabupaten Jember.

“Kami perlu menginformasikan kepada
pihak-pihak tersebut tentang perpindahan
penduduk misal dari satu kecamatan ke
kecamatan lain, dari satu desa ke desa
lain” ujarnya.
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obil layanan keliling Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Jember, J-Monalisa

diserbu para lansia. Itu terjadi saat
peringatan Hari Lansia Nasional (Halun)
ke-26 di Alun-alun Jember, Sabtu
(28/5/2022).

Hadirnya J-Monalisa pada acara yang
diikuti sekira 3.500 lansia ini menarik
perhatian tersendiri.

Terbukti dengan banyaknya warga yang
datang untuk mengurus adminduk maupun
sekedar memperbaharui KTP yang rusak.

M

Salah satunya adalah Siti. Perempuan ini
adalah anggota grup senam lansia asal
Kecamatan Jenggawah.

Ia mendatangi J-Monalisa guna
memperbaharui KTP-El nya yang rusak.

Dalam melayani masyarakat, J-Monalisa ini telah dilengkapi dengan sejumlah fitur layanan
Administrasi Kependudukan yang mirip dengan layanan langsung di kantor Disdukcapil
Jember.

Layanan yang disediakan diantaranya adalah: Pelayanan Perekaman KTP-el, Pembaharuan
KTP-el, Pelayanan Cetak Kartu Identitas Anak, Pelayanan Pembuatan Baru / Revisi Kartu
Keluarga, Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. (*nkn)

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-5 Mei 2022 10

Saya senang dengan adanya 
mobil layanan keliling ini di 

acara ini. Kebetulan KTP 
saya rusak, jadi saya bawa 
ke sini. Prosesnya lumayan 

cepat, bisa ditunggu.
ungkap Siti.

“



ayanan keliling mobil J-
Monalisa dalam
kegiatan Car Free Day

(CFD) di Alun-alun Jember,
Minggu (29/5/2022),
mendapat kunjungan istimewa
dari Bupati Jember, Ir. H.
Hendy Siswanto, ST., IPU.

Bupati meninjau secara
langsung pembuatan akta
kelahiran milik Ananda Alvano
yang didapatkan dalam waktu
10 menit. Karena itulah bupati
memberi pujian pada kinerja
J-Monalisa tersebut.

“Teman-teman Dukcapil luar
biasa sekali dalam melayani
pasangan beranak satu ini
yang ingin mengurus akta
kelahiran milik putranya
Ananda Alvano. Dalam waktu
10 menit saja sudah selesai,”
ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala
Disdukcapil Isnaini Dwi
Susanti melalui Kasi Pindah

L

Datang dan Pendataan Penduduk Sesilia Amoi,
S.Pd mengatakan orang tua Alvano datang
membawa dokumen persyaratan yang lengkap.

“Maka dari itu kami dapat langsung ajukan,
proses dan menerbitkan satu paket berupa KK,
Akta Kelahiran, dan KIA dalam waktu sepuluh
menit,” ujarnya.

Sesilia Amoi juga menambahkan bahwa J-
Monalisa adalah salah satu solusi untuk mengurus
adminduk dengan cepat.

“Selama ini, warga sering sekali mengurus
adminduknya dengan terburu-buru dengan
berbagai macam kebutuhan yang mendesak.
Dengan hadirnya J-Monalisa ini, bisa menjadi
solusi untuk mendapatkan adminduk dengan
cepat, asalkan dokumen persyaratannya sudah
lengkap,” pungkasnya. (*nkn)
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