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 Yuuk, Lebih Dekat Dengan J-Monalisa !
 Kamtono Telah Merasakan Manfaat Lahbako Desa, Apa Katanya? Simak Yuk !
 SIAK Terpusat, Berpotensi Urus Adminduk Meski Luar Domisili
 Begini Cara Mudah, Cetak Mandiri KK dan Akte Kelahiran !
 Masih Berlanjut! Gelar Layanan Lanjutan Usai J-HUR Sumberbaru
 Cetak Secara Mandiri, Yuk Perhatikan Standardnya !
 Pakai WhatsApp, Begini Cara Legalisir Untuk Adminduk Belum TTE
 Jadi Motivasi Tersendiri Untuk Terus Berkembang dan Meningkatkan Layanan

Disdukcapil Jember
Edisi Ke-3 Bulan Maret 2022

Baca Selengkapnya
Di Sini !



Layanan Mobil Keliling telah hadir di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember usai
dilaunching untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2022 kemarin.

Layanan mobil keliling tersebut diberi nama J-Monalisa yang
merupakan akronim dari Mobil Pelayanan Keliling Sadar Adminduk.

J-Monalisa juga telah beberapa kali terjun ke lapangan guna
memberikan layanan kepada masyarakat dalam kurun waktu bulan
Januari hingga bulan Maret ini.

J - MONALISA
Mobil Pelayanan Keliling Sadar Adminduk

Dalam melayani masyarakat, J-Monalisa ini
telah dilengkapi dengan sejumlah fitur layanan
Administrasi Kependudukan yang mirip dengan
layanan langsung di kantor Dispendukcapil
Jember, diantaranya adalah;
• Pelayanan Perekaman KTP-el
• Pelayanan Cetak Kartu Identitas Anak
• Pelayanan Pembuatan Baru / Revisi Kartu

Keluarga
• Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran dan

Akta Kematian

Saat beroperasi melayani masyarakat, mobil
berjenis Elf Medium ini mampu menampung
hingga 10 petugas Dispendukcapil Jember di
dalamnya mulai dari Sopir, Koordinator
Kegiatan hingga sejumlah operator layanan
yang bertugas melayani masyarakat secara
langsung.

Guna mendukung pelayanan yang lebih
optimal, maka dibagian dalam J-Monalisa ini
juga dilengkapi dengan fasilitas pendingin
udara (AC) untuk mendinginkan peralatan
yang beroperasi dan petugas didalamnya.

J-Monalisa sendiri dirancang untuk dapat
ditugaskan secara mobile dan mampu
melayani masyarakat hingga pelosok-pelosok
desa yang ada di Kabupaten Jember.

Mobil ini terus akan terjun dan hadir
memberikan layanan kepada masyarakat
secara bergiliran di desa-desa maupun
kelurahan di Kabupaten Jember sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan. Untuk itu,
nantikan kehadiran J-Monalisa ini di
Desa/Kelurahan anda. (*Amb)

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-3 Maret 2022 01



Layanan Harian Buat Adminduk Orang
Jember (LAHBAKO) yang kini telah
dioperasikan hingga tingkat Desa makin
banyak mendapatkan apresiasi dari
masyarakat terutama yang merasakan
langsung layanan di kantor desa.

Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat
yang juga telah memasang aplikasi
Lahbako di kantor desanya agar dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
yang membutuhkan Adminduk.

Kamtono misalnya, warga asal Desa
Glagahwero telah merasakan secara
langsung layanan Adminduk yang
diajukan melalui Lahbako di desa
tersebut.

“Saya membuat Akta Kelahiran untuk
anak saya, Alhamdulillah waktu itu
dilayani oleh petugas desa dengan
sangat baik, hari ini saya datang untuk
mengambilnya,” tuturnya, Selasa
(01/03/2022) pagi.

Menurut Kamtono, pelayanan Akta
Kelahiran di desanya tergolong cepat
dan petugas juga menjelaskan secara
detail dan rinci terkait apa saja yang
harus dibawa ketika mengajukan Akta
Kelahiran.

“Kebetulan anak saya usianya telah
hampir 5 tahun, memang baru sempat
dibuatkan Akta Kelahiran, di kantor desa
ini diberikan penjelasan dengan rinci
oleh petugasnya, sehingga saya tidak
perlu bolak-balik karena ada
persyaratan yang kurang,” tuturnya.

Saya mengajukannya kira-kira seminggu
yang lalu, masih menurut Kamtono,
sebenarnya sudah dapat email agar
akta nya bisa dicetak sendiri, tapi saya
sempatkan datang ke Kantor Desa hari
ini untuk cetak Akta Kelahiran milik putra
saya.

Kamtono juga menambahkan bahwa
layanan pembuatan Adminduk di desa
ini sudah bagus.

“Sekarang sudah bisa pengajuan
Adminduk di Kecamatan dan Desa,
alangkah lebih sempurnanya lagi kalau
nanti layanan Adminduk bisa sampai di
tingkat RT/RW, itu harapan saya untuk
Dispendukcapil Jember serta bapak
bupati semoga bisa terwujud,”
pungkasnya. (*Amb).
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten
Jember menggelar Sosialisasi Aplikasi
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Terpusat, Rabu
(9/3/2022) di Aula PB Sudirman,
Pemkab Jember.

Sosialisasi tersebut menghadirkan
operator layanan Administrasi
Kependudukan dari seluruh
Kecamatan di Kabupaten Jember.

Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto,
ST. IPU., turut hadir guna membuka
dan memberikan sambutan pada
acara tersebut yang digelar secara
hybrid, yakni secara luring di Aula PB
Sudirman, dan secara daring yang
diikuti oleh seluruh kasi pelum
Kecamatan-kecamatan di Kabupaten
Jember.

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-3 Maret 2022 03

“Sosialisasi SIAK Terpusat semacam ini
digelar dengan menghadirkan operator-
operator kecamatan agar mereka lebih
memahami secara struktural apa saja yang
harus dilakukan untuk mengoperasikan
sistem yang ada di aplikasi, agar mereka
bisa melayani masyarakat sebaik mungkin,”
ujarnya saat sesi wawancara bersama
sejumlah media… (berlanjut di halaman
berikutnya)



Dengan adanya SIAK terpusat ini, Bupati
Hendy menegaskan, dimana operator
harus lebih teliti lagi dan berhati-hati
lagi saat mengoperasikannya.

“Dengan aplikasi SIAK terpusat ini
membuka kesempatan baik untuk
melakukan perbaikan-perbaikan yang
mungkin pada sistem sebelumnya masih
terdapat suatu kekurangan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil
Jember, Isnaini Dwi Susanti, S.H, M.Si.,
menuturkan, melalui aplikasi SIAK
terpusat ini, masyarakat berpotensi
dapat mengurus Adminduk meskipun
berada diluar domisili tempat
tinggalnya.

“Dengan SIAK terpusat, masyarakat
dapat mengurus adminduk dimanapun
dan kapanpun, SIAK Terpusat membuat
pelayanan adminduk dapat
diintegrasikan, sehingga masyarakat
yang sedang berada di luar domisili
tetap dapat mengurus dokumen
Adminduk,” bebernya.

Nantinya operator pengurusan adminduk,
masih menurut Kadis Santi, akan
mendapatkan pelatihan khusus dalam
mengoperasikan aplikasi yang langsung
terintegrasi dengan pusat.

Selain melakukan pelatihan kepada
operator di setiap kecamatan, dirinya juga
menyampaikan bahwa setiap data yang
akan disetorkan ke pusat, harus melalui
proses verifikasi terlebih dahulu di
Dispendukcapil Kabupaten Jember.

“Tujuannya adalah menata sistem layanan
adminduk, sehingga bisa tercapai tertib
administrasi di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil ini, serta tertib database
kependudukan di Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia,” pungkasnya. (*Amb)
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Seperti diketahui sebelumnya, mulai
tanggal 1 Juli 2020 lalu sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku
yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan.

Sejumlah dokumen adminduk, misalnya
Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang
sebelumnya dicetak pada blanko khusus,
saat ini hanya perlu dicetak pada kertas
HVS berukuran A4 80gram.

Dengan demikian masyarakat kini dapat
mencetak sendiri adminduk tersebut dan
tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil
Jember untuk mencetak bentuk fisik Kartu
Keluarga atau Akta Kelahiran.

Berikut ini merupakan cara mudah untuk
masyarakat yang ingin mencetak Kartu
Keluarga atau Akta Kelahiran secara
mandiri:

1. Melakukan chat ke Nomor WhatsApp
0811-3118-1184 untuk Kartu Keluarga atau
ke Nomor WhatsApp 0811-3118-1180
untuk Akta Kelahiran.
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2. Sampaikan ke admin hendak melakukan
cetak Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran tanpa
revisi.

3. Admin akan meminta nomor telepon aktif
serta email. Kirimkan sesuai yang di instruksikan
oleh admin.

4. Admin akan menginput email serta nomor
telepon aktif ke dalam aplikasi SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan).

di device hilang atau terhapus, maka
pencetakan bisa dilakukan dengan cara
berikut :
1. Buka link berikut

https://layananonline.dukcapil.kemendagri.
go.id/Tte_warga/index/

2. Masukkan PIN yang telah diterima
melalui email atau link di sms serta input
captcha dengan benar.

3. Download Soft File lalu bisa disimpan
ataupun langsung di cetak.

5. Melalui aplikasi SIAK, pin,
link cetak beserta soft file
akan dikirimkan kepada
pemohon melalui email dan
sms.

6. Setelah pin, soft file serta
link masuk ke email atau
sms, maka Adminduk sudah
bisa dilakukan cetak
langsung baik di percetakan
atau cetak sendiri di rumah.

Apabila Soft File yang telah
disimpan



Menindaklanjuti program J-Hur (Jember Hadir
Untuk Rakyat) yang diselenggarakan di
Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 11-12
Maret 2022 lalu, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten
Jember gelar layanan on the spot untuk
masyarakat khususnya di wilayah Sumberbaru.

Dengan menurunkan layanan mobil keliling J-
Monalisa, Dispendukcapil Jember bergerak
memberikan layanan on the spot di kantor desa
Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Rabu
(16/03/2022).

Koordinator Kegiatan, Moch. Agus Khusnul
Mufid menjelaskan, kegiatan J-Hur yang digelar
pada hari Jum’at dan Sabtu pekan kemarin
menarik antusiasme masyarakat Sumberbaru
untuk datang dan mengurus Administrasi
Kependudukan.

“Melihat animo dan antusias masyarakat pada
pagelaran J-Hur kemarin, kami mengambil
inisiatif untuk terus melanjutkan pelayanan
Adminduk di wilayah Sumberbaru.

Hari Rabu ini kita laksanakan di Balai Desa
Jatiroto, besok kita lanjutkan di Balai Desa
Karangbayat,” ujarnya.

Koordinator kegiatan yang juga merupakan Kasi
Pemanfaatan Data dan Dokumentasi
Dispendukcapil Jember yang akrab disapa
Mufid, juga menyampaikan dimana capaian
pengurusan Adminduk di kecamatan
Sumberbaru pada saat event J-Hur digelar terus
mengalami peningkatan.

“Harapan kami, masyarakat yang datang kesini
untuk mengurus Adminduk itu semakin mudah,
tidak ada kendala apapun. Peningkatan
capaian pengurusan Adminduk di Kecamatan
Sumberbaru ini sangat pesat, kami bersyukur
melihat masyarakat sangat antusias dan peduli
terhadap kepemilikan Adminduk,” bebernya.

Tak berhenti sampai disitu saja, Mufid
menerangkan bahwa, layanan mobil keliling J-
Monalisa juga akan bergerak mengikuti jadwal
event J-Hur yang digelar oleh Pemkab Jember.
(Berlanjut di halaman berikutnya…)

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-3 Maret 2022 06



(Lanjutan halaman sebelumnya…)
“Untuk J-Monalisa saat ini sementara akan mengikuti program bupati
dalam event J-Hur yang sudah terjadwal. Namun kedepannya, seiring
hasil evaluasi on the spot yang telah dilaksanakan seperti sekarang,
ada kemungkinan J-Monalisa akan turun sendiri ke masyarakat
terutama yang ada di desa-desa,” ungkapnya.

Mufid menambahkan “Di Desa Jatiroto hari ini,
ada kurang lebih sekitar 300 orang yang
datang untuk mengajukan Adminduk, artinya
masyarakat di desa Jatiroto ini sangat antusias
untuk memvalidkan data-data kependudukan
mereka, dan ini juga bagian dari Gerakan
Indonesia Sadar Adminduk (GISA),”
pungkasnya. (*Amb)
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Pencetakan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
kini telah bisa dilakukan secara mandiri
dengan syarat telah memiliki file dalam format
pdf yang dikirimkan oleh petugas dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil) Kabupaten Jember atau dari
hasil unduhan dari Aplikasi Layanan Online
Kemendagri.

Tata cara pencetakan Akta Kelahiran maupun
Kartu Keluarga secara mandiri dapat dilihat
pada postingan sebelumnya.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil
Jember, Amirulloh, S.Sos, M.Si., menjelaskan
bahwa media yang digunakan untuk cetak
Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga harus
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan
buku yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan.

“Ketentuan standardnya adalah, media yang
harus digunakan untuk cetak Akta maupun KK
harus menggunakan kertas putih HVS A4
80gram, tidak diperkenankan dicetak pada
media lain seperti buffalo maupun kertas
berwarna lainnya,” ujarnya, Senin
(21/03/2022) siang.
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Selain itu, Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Dispendukcapil Jember yang akrab disapa
Amir, juga menuturkan, jika file pdf Akta
Kelahiran maupun KK dicetak pada media
kertas HVS F4 atau folio, maka hal tersebut
boleh digunakan hanya sebagai bentuk
fotocopy dari file aslinya.

“File yang asli dicetak di kertas A4 80gram,
tapi kalau dicetak pada kertas F4 juga tidak
masalah dan itu akan dianggap sebagai
fotocopy dari file aslinya,” jelasnya.

Amir menambahkan, jika masyarakat ingin
menyimpan bentuk fisik Akta maupun KK
secara rapi, maka setelah dicetak di kertas A4
80gram dapat dilaminating dan disimpan
pada tempat yang kering.

“Bentuk fisiknya bisa dilaminating agar lebih
rapi dan disimpan di tempat kering supaya
lebih awet. Dan jangan lupa juga untuk
menyimpan file pdf-nya di google drive atau di
ruang penyimpanan elektronik lainnya,”
tutupnya. (*Amb)



1. Pemohon melakukan chat ke nomor 0811-
3118-1187 menggunakan bahasa yang
baik dan sopan.

2. Scan file yang akan dilegalisor dan
lampirkan dalam bentuk file pdf, lalu kirim
kepada admin.

3. Petugas melakukan validasi dan verifikasi
terhadap dokumen yang akan dilegalisir.

4. Pejabat Dispendukcapil Terkait
membubuhkan stempel dan tanda tangan
pada dokumen sekaligus memberikan
nomor register legalisir.

5. Petugas melakukan scan data terhadap
berkas yang telah dibubuhkan tanda
tangan dan stempel dan dikonversikan
dalam format file pdf.

6. Admin mengirimkan file pdf kepada
pemohon melalui WhatsApp.

7. Pemohon dapat melakukan cetak secara
individu/mandiri di rumah masing-masing
atau percetakan dan file pdf disimpan
dengan baik agar tidak hilang.

Dengan melakukan legalisir secara online ini,
dapat mempersingkat waktu agar pemohon
tidak perlu datang ke Dispendukcapil Jember
dan file yang telah dilegalisir dapat dicetak
sesuai kebutuhan secara mandiri tanpa ada
batasnya, selain itu, proses pengajuan mulai
dari awal hingga selesai juga tidak
membutuhkan waktu yang lama. (*Amb)
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Legalisir berkas foto copy Administrasi
Kependudukan masih dapat dilakukan khusus
untuk dokumen jenis Kartu Keluarga dan Akta
Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian,
Perkawinan, dll) yang masih belum
menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).

Saat ini, Dispendukcapil Jember juga telah
menyediakan layanan Legalisir khusus secara
online melalui WhatsApp sehingga
masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor
Dispendukcapil Jember di Jl. Jawa.

Secara umum, layanan Legalisir
Dispendukcapil Jember dapat diakses melalui
nomor WhatsApp 0811-3118-1187 atau
langsung klik link berikut :
https://wa.me/6281131181187/

Berikut merupakan alur permohonan Legalisir
Administrasi Kependudukan (KK, Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan,
dll) :



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil) Kabupaten Jember
menerima penghargaan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi (PAN RB) atas hasil evaluasi kinerja
pelayanan publik sebagai penyelenggara
pelayanan publik dengan kategori baik tahun
2021.

Dari hasil evaluasi kinerja pelayanan publik,
Dispendukcapil Kabupaten Jember
memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP)
sebesar 3,94/B (baik). IPP ini terdiri dari
Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM,
Infrastruktur, Sistem Informasi Pelayanan
Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan
Inovasi.

Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, S.H, M.Si., bersyukur atas
penghargaan yang diberikan Kemen PAN RB
atas penilaian kinerja Dispendukcapil
Pelayanan Publik Kabupaten Jember dengan
kategori baik.

“Program yang digagas Kementerian PAN RB
ini sebagai wujud nyata pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi kinerja pelayanan
publik di instansi pemerintah seluruh
Indonesia,
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kami senang dan kami sangat bersyukur
sekali,” ungkapnya, Selasa (29/03).

Menurutnya, Dispendukcapil Jember selalu
berkomitmen untuk melayani masyarakat
dengan sebaik-baiknya.

“Ini semua merupakan bentuk keberhasilan
dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan dan keberhasilan dalam
memberikan pelayanan administrasi
kependudukan hingga tingkat desa,”
bebernya.

Tak hanya itu, Kadis Santi juga menuturkan
jika dengan penghargaan tersebut, menjadi
motivasi sendiri bagi pihak Dispendukcapil
Jember untuk terus berkembang memberikan
layanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

“Harapannya dengan Penghargaan yang
kami peroleh ini dapat menjadi cambuk untuk
bekerja lebih baik lagi. Meski sudah diberikan
penghargaan, masih banyak yang harus
dilakukan, masih banyak kekurangan yang
perlu diperbaiki. Kami mohon dukungan dari
seluruh OPD, Pak Camat, Pak Kades dan
Ketua RT/RW untuk bersama-sama lebih baik
lagi,” pungkasnya. (*Amb)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

d i s p e n d u k c a p i l . j e m b e r k a b . g o . i d

K A B U P A T E N  J E M B E R


