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Balasan Cinta yang Semakin 
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ayanan ‘Balasan Cinta’ Dinas Kependud-
udukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember kini semakin banyak

diminati oleh masyarakat.

Balasan Cinta (Bayi Lahir Langsung Dapat
Sepaket Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga)
merupakan layanan yang memberikan
kemudahan agar orang tua tidak perlu repot
mengurus Adminduk satu persatu untuk anaknya
yang baru lahir.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Amirulloh, S.Sos,
M.Si., menjelaskan layanan tersebut memiliki
tujuan agar masyarakat lebih simpel dan efisien
dalam pengurusan Adminduk.

“Tentunya kami ingin masyarakat lebih mudah
dalam pengurusan Adminduk, untuk itulah
layanan ini hadir. Pengurusan Satu Paket Akta
Kelahiran, KIA dan KK ini juga dapat diurus
melalui WhatsApp,” paparnya, Rabu
(06/04/2022) kemarin.

Dinamakan ‘Balasan Cinta’, karena layanan
tersebut memiliki filosofi dan arti tersendiri yang
terkandung di dalamnya. Hal tersebut juga
sebagai tanda bukti Cinta Disdukcapil Jember

kepada seluruh masyarakatnya terutama yang
baru dilahirkan ke dunia.

Berikut prosedur singkat pengurusan satu paket
Akta Kelahiran, KIA dan KK jika melalui
WhatsApp :

1. Pemohon melakukan chat WhatsApp ke nomor
081131181180 dan sampaikan kepada admin
hendak mengurus satu paket Akta Kelahiran, KIA
dan KK.

2. Mengupload hasil scan berkas persyaratan
mulai dari KK lama, buku nikah orang tua,
formulir f2-01, surat keterangan kelahiran dari
bidan, FC KTP-el saksi kelahiran, serta KTP-el
kedua orang tua pada link yang telah disediakan
oleh admin.

3. Jangan lupa sertakan email dan nomor
telepon aktif agar dapat digunakan untuk
pengiriman softfile adminduk yang telah jadi dan
dapat dicetak secara mandiri.

4. Jika telah selesai diproses, admin akan
mengkonfirmasi terkait pengambilan dokumen.
(*Amb)
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inas Kependudukan dan Pencat-
atan Sipil Kabupaten Jember te-
rus berbenah dalam sektor

pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini
Dwi Susanti, S.H, M.Si., menjelaskan
bahwa kini, total terdapat 16 inovasi
layanan yang telah hadir dan dapat
dimanfaatkan secara gratis oleh
masyarakat.

“Dalam kurun waktu setahun
kebelakang, telah banyak inovasi
layanan yang kami kembangkan. Ada
sekitar 16 inovasi layanan dan seluruh
layanan tersebut juga kami beri nama
yang unik dan mudah diingat oleh
masyarakat,” tuturnya.

Berikut Daftar 16 Inovasi Layanan
yang telah hadir di Dispendukcapil
Jember :

Cetak langsung Administrasi
Kependudukan secara individu.

D
Wes Wayahe Admindukcapil
Tuntas di Kecamatan.

Aplikasi khusus untuk pengajuan
Adminduk secara online yang dapat
melalui website dengan alamat url
https://sipdispendukcapiljember.id/
atauaplikasi Android yang dapat
diunduh di Google Playstore.

Aplikasi khusus untuk pengajuan
Adminduk yang berada di Kantor
Kecamatan serta beberapa juga
tersedia di Kantor Desa dan
Kelurahan.
Berlanjut di halaman berikutnya….
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Layanan Pengajuan Admindukcapil
melalui WhatsApp Online.

Layanan Sidang Itsbat Nikah Massal.

Layanan sinergi dengan Dinas Sosial
dan Dinas Kesehatan yang berada di
3 Rumah Sakit dibawah naungan
Pemkab Jember (RSD dr. Soebandi,
RSD Balung & RSD Kalisat).

Lanjutan halaman sebelumnya…

Layanan perekaman KTP-el yang
terletak di RTH Gajah Mada dan RTH
Sumbersari.

Tuntasnya kepemilikan Akta
Kelahiran untuk usia 0-18 tahun dan
Kartu Identitas Anak (KIA) di tingkat
PAUD, TK, SD dan SMP.

Layanan On The Spot untuk Kader
Posyandu.

Kegiatan Pemberian Akta Kematian
serta perekaman KTP-el pada Panti
Sosial.

Bayi lahir langsung dapat satu paket
(Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan
Kartu Identitas Anak).

Berlanjut di halaman berikutnya….
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Yakni Jemput Bola di Sekolah,
Merupakan layanan percepatan
perekaman KTP-el untuk siswa-siswi
sekolah tingkat atas.

Lanjutan halaman sebelumnya…

Merupakan kepanjangan dari
Disdukcapil Menyapa Masyarakat,
yakni kegiatan Disdukcapil menyapa
masyarakat melalui social media
dengan fitur Live Streaming

Layanan Perekaman KTP-el Jemput
Bola untuk Difabel, Bencana Alam
dan Lanjut Usia.

Kepemilikan Administrasi
Kependudukan Tuntas Bagi Anak-
Anak, Buruh Migran dan Masyarakat
Marjinal.

Dalam kurun waktu setahun

kebelakang, telah banyak inovasi

layanan yang kami kembangkan. 

Ada sekitar 16 inovasi layanan

dan seluruh layanan tersebut juga 

kami beri nama yang unik dan

mudah diingat oleh masyarakat.

“

Kadisdukcapil Jember
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lanko KTP-el kini telah berangsur
tersedia atau normal kembali. Hal
tersebut disampaikan langsung oleh-

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Disdukcapil Jember, Dra. Ani Setyaningsih,
M.Si., yang menjelaskan dimana saat ini
ketersediaan blanko KTP-el telah normal.

“Alhamdulillah untuk blanko KTP-el kami
telah memiliki stok yang cukup dan tidak
mengalami kekurangan saat ini.
Masyarakat yang hendak membuat KTP-el
saat ini tidak perlu khawatir mengalami
kekosongan blanko,” ujarnya, Selasa
(05/04/2022) siang.

Ani juga berharap agar kedepannya blanko
KTP-el dapat terus tersedia dan tidak
mengalami kekosongan.

“Harapannya adalah blanko KTP-el bisa
terus tersedia, sehingga kami dapat terus

melayani masyarakat dengan baik terutama
dalam menekan angka kepemilikan KTP-el
yang ada di Kabupaten Jember ini,” bebernya.

Selain itu, Ani juga menuturkan bahwa
perekaman KTP-el baru dapat dilaksanakan di
sejumlah kantor kecamatan atau datang
langsung ke Disdukcapil Jember (Jl. Jawa No.
18).

“Untuk masyarakat yang baru berusia 17 tahun
atau yang masih belum pernah memiliki KTP-el
sama sekali, kami kembali mengingatkan agar
dapat segera melakukan perekaman dan
selanjutnya KTP-el nya bisa dicetak,” tegasnya.

“Ini juga bertujuan agar kedepannya, seluruh
masyarakat Jember yang berusia 17 tahun
keatas atau yang wajib KTP, telah memilikinya
dan target kita tercapai 100% setiap tahunnya,”
pungkasnya. (*Amb)

B



Terkendala Koneksi Internet? 
Yuuk Manfaatkan Layanan Adminduk Di Kantor Kecamatan

enyusul informasi ketersediaan blanko KTP-el beberapa waktu lalu, masyarakat yang
terkendala untuk pengajuan KTP-el karena belum memiliki Smartphone atau WhatsApp

dapat mengajukannya melalui layanan di Kantor Kecamatan masing-masing.

Seperti diketahui sebelumnya, Disdukcapil Jember telah menyediakan layanan Wayan Adus
Ketan (Wes Wayahe Adminduk Tuntas di Kecamatan) yang diluncurkan sekitar setahun yang
lalu.

Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, S.H, M.Si., menjelaskan, bahwa
layanan Wayan Adus Ketan (WAK) tersebut
dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih
terkendala belum bisa pengajuan secara
online termasuk pengajuan dokumen jenis
KTP-el.

“Alhamdulillah masyarakat saat ini bisa
memanfaatkan layanan Wayan Adus Ketan,
sampai sekarang total ada 8 titik Kecamatan
yang memiliki pelayanan WAK dan 8 titik
tersebut juga mengakomodir beberapa
kecamatan-kecamatan tetangga yang belum
terdapat layanan WAK,” ujarnya.

Pengajuan cetak KTP-el melalui layanan WAK
ini juga cenderung mudah dan praktis tanpa
perlu ke Dispendukcapil Jember di Jalan Jawa.

Masyarakat hanya perlu datang langsung ke
Kantor Kecamatan setempat dan nantinya
akan dibantu oleh petugas yang berada
disana untuk diteruskan oleh petugas ke salah
satu dari 8 titik kecamatan yang telah ditunjuk.

“Kami juga telah menempatkan petugas
khusus dari Disdukcapil Jember pada 8 titik
kecamatan itu, dan juga nantinya akan
berkolaborasi dengan operator yang ada di
kecamatan,” papar Kadis Santi.

Meski hanya ada 8 titik, sejatinya layanan
WAK ini berlaku untuk seluruh kecamatan di
Kabupaten Jember yang totalnya terdapat 31
kecamatan.

Berlanjut di halaman berikutnya ...
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T I T I K  K E C A M A T A N
T E M P A T  L A Y A N A N
W A K

Mengakomodir 
pencetakan Adminduk 
untuk 3 kecamatan yaitu 
Sukorambi, Panti dan 
Rambipuji.

5. Kecamatan Rambipuji

Mengakomodir pencetakan Adminduk untuk 3
kecamatan yaitu Ajung, Tempurejo dan
Jenggawah.

1. Kecamatan Jenggawah

Mengakomodir pencetakan Adminduk untuk 4
kecamatan yaitu Gumukmas, Umbulsari,
Jombang dan Kencong.

2. Kecamatan Kencong

Mengakomodir pencetakan Adminduk untuk 4
kecamatan yaitu Semboro, Bangsalsari,
Sumberbaru dan Tanggul.

3. Kecamatan Tanggul

Mengakomodir pencetakan Adminduk untuk 4
kecamatan yaitu Balung, Ambulu, Puger dan
Wuluhan.

4. Kecamatan Wuluhan
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Mengakomodir 
pencetakan Adminduk 
untuk 3 kecamatan yaitu 
Sumberjambe, 
Ledokombo dan Kalisat.

6. Kecamatan Kalisat

Mengakomodir 
pencetakan Adminduk 
untuk 3 kecamatan yaitu 
Mumbulsari, Silo dan 
Mayang.

7. Kecamatan Mayang

Mengakomodir 
pencetakan Adminduk 
untuk 4 kecamatan yaitu 
Arjasa, Pakusari, 
Sukowono dan Jelbuk.

8. Kecamatan Jelbuk

“
Kami telah menempatkan 

petugas khusus dari 

Disdukcapil Jember pada 

8 titik kecamatan itu,

dan juga nantinya akan 

berkolaborasi dengan 

operator yang ada

di kecamatan.

Kadisdukcapil Jember

Sementara itu, untuk
layanan di Kecamatan Kota
Administratif (Sumbersari,
Kaliwates dan Patrang)
dilakukan langsung di
Kantor Disdukcapil Jember.

Lanjutan halaman sebelumnya…



anyak masyarakat merasa terbantu
dengan adanya layanan Lahbako
(Layanan Harian Buat Adminduk

Orang Jember) serta Wayan Adus Ketan
(Wes Wayahe Adminduk Tuntas Di
Kecamatan) yang diluncurkan oleh
Disdukcapil Jember.

Salah satunya adalah Dayat, Warga Desa
Garahan, Kecamatan Silo mengaku dirinya
sangat senang bisa membuat KTP-el cukup di
Kecamatan saja.

“Awalnya saya bingung harus kemana untuk
ngurus KTP saya yang hilang, mau datang ke
Dispenduk terlalu jauh, mau lewat online
masih bingung, akhirnya saya datang ke
kecamatan atas saran dari pak RT di tempat
saya,” tuturnya, Senin (11/04/2022) pagi.
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Dayat yang datang seorang diri ke
kantor Kecamatan Silo merasa
sangat bersemangat ketika
mendapat kabar KTP-elnya telah
selesai dan bisa diambil.

“Ngurusnya disini sekitar dua
minggu yang lalu, awalnya
sempat pesimis karena beberapa
waktu lalu ada kabar kalau
blankonya habis, tapi ternyata
sudah normal dan saya sangat
bersemangat ketika dapat kabar
KTP saya sudah jadi dan bisa
diambil di kecamatan,” bebernya.

Dayat juga mengungkapkan rasa
terima kasihnya kepada
Disdukcapil Jember serta Bupati
Jember yang telah memberikan
layanan dengan sangat baik.

“Pertama untuk pak bupati,
layanan di kecamatan saya ini
sudah baik, saya sangat berterima
kasih, juga kepada Dispenduk
yang selalu melayani Adminduk
dengan cepat dan efisien. Ini luar
biasa,” tutupnya.

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini
Dwi Susanti, S.H, M.Si., juga
menjelaskan BAHWA masyarakat
yang terkendala tidak bisa
pengajuan Adminduk secara
online, dapat memanfaatkan
layanan yang ada di Kantor
Kecamatan masing-masing.

“Selain melalui online, masyarakat
juga bisa lewat offline dengan
cara datang ke kantor kecamatan,
bahkan kini layanan Lahbako juga
telah diterapkan di beberapa
kantor desa dan kelurahan,”
pungkasnya. (*Amb)

B



“Banyak kasus orang yang menggunakan NIK atau
KTP-el untuk persyaratan pengurusan Pinjaman Online
Ilegal, saran kami lebih baik jangan, karena itu juga
sangat berisiko,” tegasnya.

Ani juga menuturkan, penggunaan NIK untuk
persyaratan Pinjaman Online Ilegal diluar tanggung
jawab Disdukcapil Jember dan menjadi tanggung
jawab pribadi.

“Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena
menggunakan NIK sebagai persyaratan pinjaman
online ilegal maka tidak ada tanggung jawab dari
Disdukcapil Jember dan menjadi tanggung jawab
pribadi,” tutupnya.

Sementara itu, mengutip dari situs resmi Pusiknas
Kepolisian Republik Indonesia
https://pusiknas.polri.go.id/, biasanya jaringan
pinjaman online ilegal menggunakan data
kependudukan itu untuk registrasi SIM card dan
tindakan yang merugikan lainnya.

“Pelaku mendapatkan data KK dan NIK KTP itu dari
platform komunikasi pinjaman online. Mereka lalu
menggunakan data itu untuk registrasi SIM card dan
melakukan teror terhadap pengguna aplikasi pinjol
dengan pesan ancaman,” ungkap Direktur Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri,
Brigjen Pol Whisnu Hermawan melalui situs tersebut.

“Kami juga meminta masyarakat agar selalu hati-hati
dan waspada terhadap kasus demikian. Jaga
kerahasian NIK dan KK anda, jangan sembarangan
mengajukan pinjaman dana secara online,”
pungkasnya. (*Amb)
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omor Induk
Kependudukan (NIK)
yang tertera pada KTP-el

sifatnya adalah privasi dan tidak
boleh sembarang diberitahukan
kepada orang lain.

Kepala Bidang Pendaftaran
Penduduk (Dafduk) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Jember, Dra. Ani
Setyaningsih, M.Si., menjelaskan
baru-baru ini sering terjadi
penggunaan NIK terhadap aplikasi
Pinjaman Online Ilegal.

N



erbeda dengan perkawinan muslim
yang harus dicatatkan melalui KUA,
perkawinan khusus masyarakat

Jember non-muslim wajib di catatkan di
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember
dengan tujuan untuk mendapatkan Akta
Perkawinan.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil
Jember, Amirulloh, S.Sos, M.Si., menjelaskan
bahwa saat ini pencatatan perkawinan non-
muslim bisa dilaksanakan secara daring
bahkan Akta Perkawinannya juga didapat
dalam

Cara Mudah 
Mengajukan 

Lewat WA !
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Berikut alur pengajuan pencatatan
perkawinan non-muslim terbaru tahun 2022
dengan persyaratan yang telah lengkap :

1. Melakukan Chat ke nomor WhatsApp
0811-3118-1180 atau klik link berikut :
https://wa.me/6281131181180
2. Ketik ‘Menu’ lalu kirim
3. Admin akan mengirimkan berbagai
produk layanan Pencapil, pilih nomor 10
untuk pencatatan perkawinan non-muslim
4. Ikuti panduan balasan otomatis yang
dikirim oleh Admin
5. Mengirimkan seluruh persyaratan sesuai
panduan dari Admin
6. Waktu pencatatan perkawinan akan
ditentukan berdasarkan urutan pemohon
7. Pencatatan perkawinan dapat
dilaksanakan secara online melalui video
call
8. Setelah pencatatan selesai, Akta
Perkawinan akan dikirimkan dalam bentuk
softfile pdf lalu dapat dicetak dengan
menggunakan kertas HVS A4 ukuran
80gram dan disimpan dengan baik. (*Amb)

bentuk soft filenya saja tanpa perlu datang
ke Kantor Disdukcapil Jember.

“Untuk saat ini pencatatan perkawinan non-
muslim bisa dilaksanakan secara offline
maupun online, tapi mayoritas masyarakat
saat ini lebih memilih online karena lebih
mudah dan mereka tidak perlu datang ke
kantor Disdukcapil Jember,” terangnya,
Senin (18/04/2021) pagi.

Amir juga menjelaskan jika semua
persyaratan pencatatan perkawinan non
muslim telah siap, maka bisa langsung
diajukan melalui WhatsApp online khusus
bidang Pencapil.

“Seluruh prosedur pencatatan perkawinan
non-muslim ini gratis dan tidak dipungut
biaya apapun,” imbuhnya.

B



Gratis-Tis..!! 

Tidak Berbayar
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Kadis Santi juga menambahkan bahwa
Disdukcapil Jember sangat tidak
merekomendasikan pengurusan Adminduk
melalui pihak ketiga atau calo.

“Baik calo ataupun biro jasa, kami sangat
tidak merekomendasikan mengurus melalui
pihak-pihak tersebut, karena pengurusan
Adminduk secara resmi melalui Disdukcapil
Jember ataupun layanan di Kecamatan dan
Desa itu semuanya cepat dan tidak perlu
merogoh kocek sepeserpun,” imbuhnya.

Selain itu, “Masyarakat juga bisa
melaporkan secara langsung ke Disdukcapil
Jember apabila mendapati calo atau biro
jasa yang mencoba menawarkan
pengurusan Adminduk dengan nominal
biaya baik itu secara langsung ataupun
melalui media sosial,” pungkasnya.

Berikut merupakan layanan resmi pengajuan
Administrasi Kependudukan yang dapat
diakses oleh masyarakat :

1. WhatsApp Online Disdukcapil Jember
Kartu Keluarga : 081131181184
SKPWNI/Surat Pindah : 081132256835
KTP-el : 081132230374
KIA : 081131181181
Akta Kelahiran & Capil : 081131181180
2. Aplikasi SIP Online
https://sipdispendukcapiljember.id

3. Lahbako Kecamatan
Tersedia di Seluruh Kecamatan yang ada di
Kabupaten Jember

4. Lahbako Desa/Kelurahan
Tersedia di beberapa Desa/Kelurahan
tertentu. Silahkan cek ke masing-masing
kantor Desa/Kelurahan. (*Amb)

Beredar kabar di media sosial, bahwa
terdapat sejumlah masyarakat Jember yang
mengaku mengurus Adminduk dengan
membayarkan sejumlah uang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember kembali
menegaskan bahwa pengurusan
Administrasi Kependudukan mulai dari KTP-
el, KK, Akta Kelahiran, KIA dan lain-lain
seluruhnya Gratis.

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, S.H, M.Si., menegaskan bahwa
pengurusan Adminduk di Jember tidak ada
kata membayar dan seluruhnya gratis.

“Disdukcapil Jember tidak pernah mematok
harga untuk pengurusan Administrasi
Kependudukan, seluruh pelayanan gratis
baik itu pengajuan secara online, lewat
kecamatan maupun desa semuanya gratis
tis,” tuturnya, Selasa (19/04/2022).
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ernyataan yang beredar di Media
Sosial Facebook dan Instagram yang
mengatakan bahwa layanan penga-

juan Administrasi Kependudukan
(Adminduk) di Kabupaten Jember masih
carut marut adalah tidak benar.

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, S.H, M.Si., menjelaskan bahwa
saat ini layanan pengurusan Administrasi
Kependudukan di Jember tidaklah sulit.

“Pengurusan Adminduk kini bisa dilakukan
secara online melalui WhatsApp atau
Aplikasi SIP, dan juga bisa dilakukan secara
offline apabila masyarakat datang
langsung ke Kantor Kecamatan setempat,”
ujarnya, Rabu (20/04/2022).

Dirinya juga menambahkan apabila
masyarakat mengikuti seluruh prosedur
dengan benar, melampirkan persyaratan
dengan lengkap, maka proses pengurusan
Adminduk juga akan lancar tanpa ada
hambatan apapun dan juga cepat selesai.

“Intinya adalah persyaratan harus lengkap,
prosedur juga harus diikuti dengan benar.
InsyaAllah akan lebih mudah dan cepat,
pastinya juga gratis,” imbuhnya.

Kadis Santi menambahkan, “Jangan mengurus
melalui biro jasa, calo ataupun pihak ketiga
yang menawarkan pengurusan Adminduk cepat
dengan embel-embel biaya, itu semua tindakan
yang tidak benar dan juga melanggar hukum,”
tegasnya.

Selain itu, masyarakat Jember juga dapat
melaporkan tindakan pungli yang dilakukan
oleh oknum petugas baik yang ada di
Kecamatan maupun Disdukcapil disertai bukti
rekaman video atau foto ke nomor WhatsApp
Halo Dukcapil berikut ini :

P
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enyusul program Dukcapil Go-
Digital, hingga bulan April 2022 ini
layanan Aplikasi SIP Online Disdukc-

apil Jember untuk pengajuan Administrasi
Kependudukan masih dipergunakan dan
akan terus dipergunakan hingga masa
mendatang.
Seperti diketahui sebelumnya, Aplikasi SIP

1. Permohonan Cetak KTP-el 
(Sudah Perekaman)

2. Permohonan Revisi KTP-el 
sesuai KK

3. Permohonan Cetak Kartu 
Identitas Anak (KIA)

3. Permohonan KK Baru (Pecah 
KK)

4. Permohonan Revisi KK
5. Permohonan Cetak Akta 

Kelahiran
6. Permohonan Cetak Akta 

Kematian
7. Permohonan Surat Pindah 

(SKPWNI)

1. Warga Domisili Jember
2. Memiliki Email Aktif

3. Menggunakan NIK pribadi 
(1 NIK 1 Akun)

4. Menyertakan Nomor 
Telepon Aktif

5. Melengkapi Persyaratan 
sebelum mengajukan 

Adminduk

1. Daftar Akun menggunakan NIK & 
email (abaikan jika sudah punya 

akun)
2. Pilih menu layanan sesuai 

kebutuhan Adminduk
3. Mengupload seluruh hasil scan/foto 

berkas persyaratan yang diminta 
dalam format file jpg. (Ukuran 

Maksimal 1 MB)
4. Kirimkan dan tunggu info dari 

admin (Diproses/Ditolak)
5. Apabila ditolak, segera periksa 
kembali persyaratan dan tata cara 
pengajuan, apabila telah lengkap 
maka lakukan proses dari awal.

6. Apabila diproses, tunggu hingga 
admin menyelesaikan proses cetak (3-

4 hari)
7. Jika telah selesai, adminduk dapat 
diambil di Kantor Disdukcapil Jember 
(Jl. Jawa No. 18 Sumbersari) dengan 
menyertakan tiket pengambilan dan 

berkas persyaratan yang asli.

merupakan salah satu platform pengajuan
Administrasi Kependudukan secara online
yang dapat diakses melalui web resmi
dengan alamat url
https://sipdispendukcapiljember.id/
maupun diunduh langsung pada Google
Playstore khusus untuk perangkat Android.

P
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Simak Di Sini.!! KTP El Hilang
Dapat Diurus Di Tempat Perantauan

Selain itu, Ani juga menuturkan bagi warga Kabupaten Jember yang sedang merantau
diluar kota dan apabila KTP-el nya hilang, tidak perlu pulang ke Jember.

“Kami selalu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh Disdukcapil yang ada di
Indonesia, jadi apabila ada masyarakat Jember yang merantau dan kehilangan KTP-el
diluar kota, bisa datang langsung ke Dukcapil setempat dan dicetak disana,” imbuhnya.

Dirinya juga menambahkan, “Namun jika masyarakat perantau hendak mengurus
perubahan elemen data pada KTP-el, tetap harus dilakukan di Disdukcapil Kabupaten atau
Kota asal dan tidak bisa dicetak diluar domisili,” pungkasnya. (*Amb)

enada dengan program Gerakan
Indonesia Sadar Adminduk (GISA),
kini pengurusan KTP-el yang hilang

untuk para perantau yang berada di luar
kota bisa dilakukan langsung di
Disdukcapil Kota/Kabupaten tempat
perantauan.

Hal tersebut juga diungkapkan langsung
oleh Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan Arief
Fakrulloh, S.H, M.H., melalui akun
instagram dan tik tok resminya.

“Pengurusan KTP-el yang hilang bisa
diurus dimana saja, tidak harus pulang
kampung,” ujar Prof. Zudan dalam salah
satu video unggahannya.
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S
Hal tersebut juga berlaku bagi
masyarakat Kota/Kabupaten lain yang
sedang merantau di Kabupaten Jember.

Kabid. Pendaftaran Penduduk Disdukcapil
Jember, Dra. Ani Setyaningsih, M.Si.,
menjelaskan, bahwa pengurusan KTP-el
yang hilang bagi perantau dan
dibutuhkan dengan keadaan emergency
juda dapat dilakukan langsung datang ke
Kantor Disdukcapil Jember.

“Syarat yang utama adalah Surat
Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
setempat, lalu dibawa ke Disdukcapil
Jember dan KTP-el nya akan kami cetak
tanpa merubah elemen data yang ada di
dalamnya, hanya cetak saja,” jelasnya.
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eiring berkembangnya
teknologi dan program
Dukcapil Go-Digital

yang telah diterapkan di
Disdukcapil seluruh Indonesia,
sejak tahun 2020 lalu,
Dokumen Akta Kelahiran
dapat disimpan dengan
bentuk softfile, meski bentuk
fisik juga masih diperlukan.

Kepala Bidang Catatan Sipil
Disdukcapil Jember,
Amirulloh, S.Sos, M.Si.,
menjelaskan bahwa saat ini
Akta Kelahiran telah
ditandatangani menggunakan
QR Code dan dikirim melalui
WhatsApp, Emali maupun
SMS dalam bentuk file pdf.

“Akta Kelahiran standarnya
dicetak pada kertas HVS A4
80gram. Namun masyarakat
juga dapat menerima bentuk
soft filenya dalam format pdf
yang dikirimkan oleh petugas
kami,” ujarnya, Selasa
(26/04/2022).

S

Sejumlah masyarakatpun ada yang soft filenya
hilang kemudian menanyakan melalui sosmed
resmi Disdukcapil Jember, bagaimana cara
mengurus file Akta Kelahiran yang hilang atau
terhapus di perangkatnya.

File pdf Akta Kelahiran kini mudah sekali didapat
hanya dengan melalui WhatsApp resmi
Disdukcapil Jember khusus bagian layanan
Catatan Sipil di nomor 0811-3118-1180 atau
dapat klik link url berikut
https://wa.me/6281131181180/

Berikut tutorial lengkap meminta file pdf Akta
Kelahiran yang terhapus atau hilang melalui
layanan WhatsApp :

1. Lakukan chat WA pada saat jam kerja (Senin-
Jum’at 08.00-14.00 / Sabtu 08.00-11.00).

2. Sampaikan kepada admin hendak meminta file
pdf Akta Kelahiran yang terhapus atau hilang.

3. Penuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh
admin (KK, Surat Kehilangan, dll)

4. Sertakan email dan nomor telepon aktif

5. File Akta Kelahiran akan dikirimkan melalui
email atau link yang dikirimkan lewat sms

6. Pastikan menyimpan file dengan baik
(Rekomendasi disimpan di Google Drive) (*Amb)



elang Hari Raya Idul Fitri 1
Syawal 1443 Hijriyah yang jatuh
sekitar pada tgl 2-3 Mei 2022,

Disdukcapil Jember telah menetapkan
waktu cuti bersama untuk pelayanan
Administrasi Kependudukan mengikuti
jadwal yang telah ditetapkan pemerintah
pusat.

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, S.H, M.Si., menjelaskan bahwa
seluruh layanan Administrasi
Kependudukan akan diliburkan
sementara mulai Hari Jum’at besok
tanggal 29 April 2022 hingga 8 Mei
2022.

Layanan Libur
Mulai 29 April

Pada 9 Mei 2022
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“Kita mengikuti anjuran yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
pelayanan Administrasi Kependudukan
akan kami mulai kembali pada tanggal
9 Mei 2022 mendatang,” jelasnya, Rabu
(27/04/2022).

“Selamat merayakan hari kemenangan
untuk umat muslim dimanapun itu, minal
aidzin wali faidzin mohon maaf lahir dan
batin dan sampai bertemu kembali usai
libur lebaran nanti,” pungkasnya. (*Amb)

J
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