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elapor kini menjadi salah satu cara bagi
masyarakat untuk mendapatkan layanan
adminduk dari Dinas Kependudukan & Pencata-

tan Sipil (Disdukcapil) Jember.

“Dulu Disdukcapil belum pernah turun ke sini. Biasanya
kami ke kantor kecamatan dulu, baru ke Disdukcapil,”
ujar Narko di rumahnya di Kelurahan Baratan,
Kecamatan Patrang.

Baginya, kemudahan layanan dari Disdukcapil Jember
sangat membantu masyarakat. Seperti neneknya yang
telah berusia 95 tahun dan mengalami kelumpuhan.

“Sekarang sudah tinggal lapor kalau misal ada keluarga
yang sakit atau tidak bisa jalan,” ungkap Narko saat
mendampingi sang nenek menjalani perekaman
adminduk.

Narko mengaku sebelumnya telah melapor ke
Disdukcapil terkait kondisi neneknya yang memerlukan
dokumen adminduk.

Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Disdukcapil
Jember Ana Sanjaya, S.Pd. menjelaskan, layanan yang
dijalankan tersebut adalah Layanan Peduli Kamu.

Layanan ini menerima laporan dari masyarakat untuk
mendapat layanan perekaman. Sasarannya adalah
masyarakat dengan kategori difabel, lansia, dan ODGJ
(orang dengan gangguan jiwa). Berlanjut di halaman
berikutnya…

S e k a r a n g  

T i n g g a l  L a p o r
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Di Jenggawah, tim Layana Peduli Kami bersama relawan mendatangi dua ODGJ.
Keduanya merupakan ibu dan anak yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari
relawan Dinas Sosial.

Salah seorang relawan, Maya Candrawasih, menjelaskan bahwa dalam penyaluran
bantuan, yang pertama kali diperiksa adalah kelengkapan adminduk. Kedua warga ini
memiliki Kartu Keluarga, namun belum pernah memiliki KTP-El.

“Jadi, dengan datangnya Disdukcapil di sini, kami sangat berterima kasih atas
kerjasamanya selama ini. Warga dipermudah untuk mendapatkan adminduknya
sehingga mereka juga akan lebih mudah dalam pengurusan penerimaan bantuan,”
tuturnya. (*nkn)
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Lanjutan halaman sebelumnya…

Ana Sanjaya yang menjadi koordinator kegiatan tersebut menjelaskan ada dua lokasi
yang dituju oleh Layanan Peduli Kamu pada Selasa (5/7/2022).

“Kami melayani lansia di Baratan, Kecamatan Patrang, dan ODGJ di Desa Kertonegoro,
Kecamatan Jenggawah yang didampingi juga oleh relawan dari Dinas Sosial,” jelasnya.



D  A  N  N  Y   

W  O  R  S  N  O  P

iga wanita asal Kelurahan
Wirolegi, Kecamatan Sumbersari,
mengaku tertarik untuk bikin KTP-

El di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di
Lapangan Sumbersari.

T
ungkap Nia. Temannya itu juga
memberitahu syarat untuk bikin KTP di
RTH. “ Syaratnya hanya membawa
fotokopi Kartu Keluarga. Jadi ya kami
tertarik untuk bikin juga,”
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Simak Yuuk..! Pengalaman

3 Wanita Asal Wirolegi

Ketiga wanita yang baru menginjak 17
tahun itu adalah Vivi, Nia, dan Lisa.

Mereka datang di RTH Sumbersari pada
Selasa (5/7/2022) saat ada layanan
adminduk dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember.

“Sebelumnya, teman kami bikin KTP di
sini. Lalu dia memberitahu kami,”

ujar Nia. Ketika ditanya tentang alasan
mereka membuat KTP-El, mereka
memberi jawaban beragam.

“Supaya setelah kami lulus nanti, kami
bisa menggunakannya untuk persyaratan
mencari kerja,” ujar Lisa. “Untuk
persyaratan membuat SIM juga,” sahut
Vivi. Trio perempuan Wirolegi itupun
mendapat layanan perekaman KTP-El
kategori pemula. (*nkn)



Saat itu, warga Desa Kemiri juga ikut mengurus
adminduk di J-Monalisa yang sedang beroperasi
di Desa Panti.

Petugas saat itu pun mengutamakan untuk
membagikan adminduk warga Panti. Sedang
adminduk milik warga Kemiri diproses dan
dibagikan pada kesempatan lain.

Kesempatan itu tiba pada Rabu (6/7/2022).

Mengantisipasi antusias warga, Kasi Pengelolaan
dan Penyajian Data Kependudukan Fauzi
Norahman, A.Md. menegaskan prioritas layanan.

Koordinator kegiatan layanan di Desa Kemiri ini
menekankan bahwa layanan khusus untuk warga
Desa Kemiri. “Di luar warga itu, kami tidak
menerima pelayanan,” terangnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Layani Pengurusan, 

Sekaligus Distribusikan 

Adminduk Warga 

Kemiri

da dua kegiatan saat
pelayanan adminduk di
tempat alias On The Spot

di Desa Kemiri Kecamatan Panti,
Rabu (6/7/2022).

Di desa itu, petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember melayani pengurusan
adminduk warga setempat
sekaligus mendistribusikan
dokumen adminduk warga.

Dokumen adminduk yang
didistribsuikan yaitu 82 KTP-El dan
17 KIA. Pendistribusian dokumen
adminduk warga Desa Kemiri itu
merupakan tindak lanjut
pelayanan yang dilaksanakan di
Desa Panti, Kecamatan Panti pada
Rabu (29/6/2022).

A
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Lanjutan halaman sebelumnya…

Selain itu, Fauzi Norahman menjelaskan bahwa perangkat desa
setempat membantu warga dalam melengkapi kelengkapan dokumen
persyaratan.

Hal itu membuat warga lebih cepat menerima layanan dari petugas
Disdukcapil Jember. warga pun senang dengan layanan itu.

“Saya tidak perlu berpanas-panas naik motor untuk pergi ke kantor
Disdukcapil, langsung saja datang ke kantor desa untuk bikin akte
anak saya,” ujar warga bernama Yani.

Warga lainnya, Sulastri, memberikan apresiasinya terhadap kegiatan
Disdukcapil Jember yang diadakan di desanya.

“Terima kasih atas kedatangannya di sini. Saya senang karena saya
tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil. Kalau ke sana, saya harus
naik taksi atau naik sepeda dulu,” ungkap perempuan buruh tani itu.
(*nkn)



Pencatatan Perkawinan 

Non-Muslim Secara 

Massal & Penyerahan

Akta Nikah Hasil Isbat 

Nikah Tahun 2022

aut wajah Yuliana dan Hendri tak
dapat menyembunyikan
kegembiraan yang mereka rasa-

kan. Pasalnya, pasangan yang telah
dikaruniai seorang putra tersebut baru
saja menerima akta perkawinan.
Penantiannya berakhir.

“Kami senang sekali dan lega karena
pernikahan kami disahkan oleh Negara,”
kata Yuliana di Pendapa
Wahyawibawagraha, Senin (11/7/2022).

“Dengan (akta) ini, kami tidak akan
ketar-ketir lagi sama masyarakat
setempat,” imbuhnya usai menerima
akta perkawinan itu.

Akta perkawinannya diperoleh dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Jember dalam acara

R
Pencatatan Perkawinan Non-Muslim
Secara Massal dan Penyerahan Akta
Nikah Hasil Isbat Nikah Tahun 2022.

Acara itu diselenggarakan dalam rangka
memperingati Hari Kependudukan
sedunia yang dihadiri oleh Bupati Jember
Ir. H. Hendy Siswanto, IPU.

Berlanjut ke halaman berikutnya…
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Lanjutan halaman sebelumnya…

Yuliana merasa bahwa dengan memiliki akta
perkawinan ia akan semakin mudah untuk
mengurus dokumen lain yang dibutuhkan, terutama
akta kelahiran putranya yang masih bayi.

Ia berharap agar negara dapat semakin
mempermudah pengurusan dokumen bagi
pasangan yang Non-Muslim.

Bupati Hendy Siswanto dalam
sambutannya menceritakan
tentang pengalamannya
bertemu warga yang tak
memiliki akta perkawinan. Kala
itu bupati sedang dalam
kegiatan Jember Hadir untuk
Rakyat (J-HUR) bulan April
2022.

“Saya bertemu warga Wringin
Agung yang telah menikah
secara agama pada tahun
1970-an sampai saat ini belum
dicatat perkawinannya secara
hukum negara dan belum
memiliki akta nikah,” ujarnya,
seraya menambahkan bahwa
hal itulah yang menggugahnya
untuk mengadakan acara itu.

Kepala Disdukcapil Jember,
Isnaini Dwi Susanti, SH, M.Si,
menjelaskan bahwa acara itu
dihadiri oleh sebanyak 40
pasangan.

“Terdiri dari warga Katolik 10
pasang, warga Kristen 23
pasang, warga Hindu 7
pasang, dan sepasang warga
muslim yang menjadi
perwakilan dari 74 pasangan
yang telah mengikuti isbat
nikah tahun 2022,” jelasnya.
(*nkn)

Yuliana - Warga/Peserta Isbat NIkah

Dengan diberikannya akta 
perkawinan ini, saya merasa 

terbantu, apalagi gratis. 
Semoga ke depannya acara 
seperti ini akan terus bisa 

dilaksanakan

“



Terobosan Pelayanan
Disdukcapil Bahagiakan Masyarakat

erobosan pelayanan di tempat
melalui J-Monalisa oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sip-

il (Disdukcapil) Kabupaten Jember mampu
meningkatkan upaya pelayanan prima
kepada masyarakat. Terobosan itu pun
mampu membuat masyarakat bahagia.

T

Disdukcapil Jember dan
membandingkannya dengan saat ini.

“Saya melihat sekarang ada inovasi
terbaru seperti layanan online yang
sempat saya coba. Ini juga ada mobil
keliling yang bisa melakukan pelayanan
KK dan KTP,” terangnya, seraya memberi
apresiasi terhadap layanan-layanan dan
terobosan baru Disdukcapil Jember itu.

Sebagaimana diketahui Disdukcapil
Kabupaten Jember selalu berupaya untuk
meningkatkan layanan agar masyarakat
semakin mudah dan cepat menerima
dokumen administrasi kependudukannya
(adminduk).

Kini semakin banyak warga yang
merasakan bahagia dengan terobosan
itu. (*nkn)
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Basid merasakan layanan J-Monalisa
yang sedang beroperasi di Dira
Waterpark di Kecamatan Ambulu. Ia
mengaku sebelumnya sempat merasa
putus asa untuk mengurus dokumen
adminduknya.

“Jujur, saya sempat putus asa. Tapi
akhirnya ada (pelayanan) ini. Saya coba
di sini dan alhamdulillah sudah selesai,”
ujarnya.

Ia kemudian menceritakan
pengalamannya beberapa tahun lalu
ketika terakhir kali datang ke kantor

Basid, Warga Desa Andongsari,
Kecamatan Ambulu. Selasa (12/7/2022).

Terobosan baru itulah yang 
membuat image Disdukcapil 

itu lebih cepat,

“



gar bisa dijenguk oleh keluarganya,
warga binaan Lapas Klas IIA
Jember mengikuti perekaman Adm-

induk dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Warga Binaan

Lapas Jember

Ikuti Perekaman

Adminduk
Diana Firdaus menjelaskan, data
kependudukan warga binaan diperlukan
sebagai syarat untuk mengikuti vaksinasi
Merah Putih.

Karena itu, bagi warga binaan yang belum
mempunyai adminduk harus mengikuti
perekaman oleh Disdukcapil Jember.

“Karena dengan memiliki kartu vaksin,
mereka diperbolehkan untuk dikunjungi
oleh keluarganya,” terangnya.

Dra. Ani Setyaningsih, M.Si yang
merupakan koordinator perekaman di
Lapas Klas IIA Jember menjelaskan
kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari
surat yang diterima Disdukcapil Jember dari
Rumah Sakit Dr Soetomo.

Surat itu tentang permohonan verifikasi dan
validasi (Verval) data adminduk dan
perekaman KTP-El warga binaan Lapas Klas
IIA Jember dalam rangka vaksinasi Merah
Putih.

Ani Setyaningsih juga melaporkan bahwa
sebanyak 145 orang ikut dalam kegiatan
itu.

“Dari total 145 itu, delapan orang
diantaranya melakukan perekaman pemula
dan 137 orang melakukan verval data,”
jelasnya. (*nkn)

A
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Hal itu terungkap dari pernyataan Petugas
Kesehatan Lapas IIA Jember Diana Firdaus
saat perekaman pada Kamis (14/7/2022).



Disdukcapil Jember Tegaskan

Pentingnya Admindukcapil

inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember
menekankan pentingnya administrasi kependudukan, Rabu (13/7/2022). Hal itu
terungkap dalam sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil di Kecamatan Ambulu. Acara sosialisasi yang berlangsung mulai pukul 9.30 hingga
13.30 itu dihadiri 60 peserta.

D

Mereka adalah sekretaris desa, kasi
pemerintahan desa, kasi pelayanan desa,
kader Posyandu, dan bidan sewilayah
Kecamatan Ambulu.

Sosialisasi tersebut terkait permasalahan
yang ada di Disdukcapil Jember, seperti
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
dan pengolahan informasi administrasi
kependudukan.

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada
Disdukcapil Jember Amirulloh, S.Sos
menjelaskan tujuan kegiatan itu yakni
peserta memahani pentingnya
administrasi kependudukan.

Bagi perangkat desa, sosialisasi itu
diharapkan mendorong meningkatnya
kualitas pelayanan.

Amirulloh, S.Sos,
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Jember

Dalam prosesnya kami 
dipermudah dan cepat 

mendapatkan dokumen kami.

“
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inas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
melakukan sinergitas layanan

adminduk dengan Polres Jember dalam
rangka Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu (SPKT).

“Jadi jika ada dokumen adminduk yang
hilang masyarakat bisa mengurus surat

D

kehilangan di booth Polres, kemudian ke
booth kita supaya kita bisa cetak
dokumennya,” terang Ifadhoh Laily,
S.Sos.

Pelayanan terpadu itu digelar di tempat
wisata Taman Botani Sukorambi pada
Selasa (29/7/2022).

Disdukcapil memberikan layanan melalui
mobil J-Monalisa. Ifadhoh Laily menjadi
koordinator kegiatan pelayanan itu.

Ifadhoh Laily menjelaskan, layanan
adminduk berjalan lancar. Warga juga
tampak menikmati suasana teduh di
tempat wisata itu.

Sementara itu, Hamdi seorang warga
Desa Jumerto Kecamatan Patrang yang
melakukan revisi KTP-El mengaku
terbantu dengan adanya layanan ini.

Berlanjut ke halaman berikutnya…

Disdukcapil dan 

Polres Jember

Sinergi Berikan

Layanan

Terpadu

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-7 Juli 2022 11



.. Lanjutan dari halaman sebelumnya

Hamdi yang menjadi Ketua RT merasakan
kesibukan sehari-hari membuatnya tak
sempat untuk mengurus perbaikan KTP-El
miliknya yang telah rusak.

“KTP saya sudah lama rusak. Berhubung
saya sehari-harinya sibuk, jadi belum
sempat mengurus. Karena kemarin dapat
informasi tentang layanan Dispenduk di sini
melalui grup RT, jadi saya datangi,”
jelasnya.

Ia pun memberikan pujian atas kecepatan
dan kemudahan pelayanan Disdukcapil
Jember.

Berikut rekapitulasi pelayanan J-Monalisa di
Taman Botani Sukorambi :

KTP-El cetak : 50 dokumen, ambil di
kecamatan 8 dokumen
KK : 26 dokumen
Akta Kelahiran : 11 dokumen
Akta Kematian : 2 dokumen
KIA : 11 dokumen
Perekaman : 11 orang
Jumlah : 119 dokumen. (*nkn)
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Tim Peduli 

Kamu, 

Terjun

di Dua Titik 

Layani 

Perekaman 

KTP-El

im Peduli Kamu pada
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Kab. Jember melakukan
kegiatan jemput bola
perekaman KTP-El di dua
lokasi di Kecamatan Patrang,
Rabu (20/07/2022).

Lokasi pertama di Rumah
Sakit Daerah (RSD) dr.
Soebandi Jember.

Kasi Identitas Penduduk Ana
Sanjaya, S.Pd yang
merupakan koordinator
kegiatan itu menjelaskan
bahwa di rumah sakit tersebut
terdapat pasien korban
kecelakaan yang terkendala
administrasi dan
membutuhkan dokumen
adminduk berupa KTP-El.

Siti Aisyah, keluarga pasien
berterima kasih atas

T

kedatangan Tim Peduli Kamu Disdukcapil Jember,
dan pelayanan yang diberikan untuk membantu
perekaman dokumen adminduk milik
keponakannya.

“Syukur alhamdulillah Disdukcapil punya solusi untuk
membantu keluarga pasien korban kecelakaan
seperti ini,” ujarnya, seraya berharap supaya KTP-El
milik keponakannya dapat segera tecetak agar
operasi keponakannya dapat segera dilaksanakan.

Lokasi kedua di Kelurahan Patrang, Kecamatan
Patrang.

Di tempat ini terdapat lansia yang sudah tak dapat
melakukan mobilitas. Lansia tersebut mendapatkan
layanan perekaman KTP-El dari Tim Peduli Kamu
berkat laporan dari kerabat anggota keluarganya.

Adalah Husein, keponakan dari wanita lansia
tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya membuat
laporan tentang bibinya yang membutuhkan
dokumen adminduk itu melalui temannya yang
kemudian menginformasikan melalui Whatsapp
Center Disdukcapil Jember.

“Saya berterima kasih karena Disdukcapil sudah
mau repot-repot datang ke sini. Semoga kegiatan
yang bermanfaat ini bisa terus dilanjutkan,” ujarnya.
(*nkn)

e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-7 Juli 2022 13



isdukcapil Kabupaten Jember
mengadakan sosialisasi pelayanan
administrasi kependudukan (Admi-

nduk) dalam rangka memperkuat
pelayanan publik, Selasa (19/07/2022).

Hal ini bertujuan untuk menyerap aspirasi
dari semua unsur elemen masyarakat
tentang bagaimana cara Disdukcapil
melayani warga Jember.

Kepala Disdukcapil Jember, Isnaini Dwi
Susanti, SH, M.Si., mengungkapkan, dalam
sosialisasi itu muncul tanggapan yang
beragam dari masyarakat tentang layanan
Disdukcapil.

Ia kemudian mengatakan bahwa
tanggapan-tanggapan dari masyarakat
tersebut menjadi bahan evaluasi untuk
meningkatkan pelayanan.

“Intinya, semua ini untuk seluruh warga
masyarakat Jember tanpa terkecuali,”
ujarnya.

Dalam kegiatan itu Isnaini Dwi Susanti juga

menjelaskan tentang inovasi-inovasi yang
diluncurkan Disdukcapil Jember terkait
pelayanan pengurusan adminduk yang
dihadapi oleh masyarakat.

Inovasi itu diantaranya J-Lahbako,
Whatsapp Online, aplikasi J-SIP, dan
program Wayan Adus Ketan (WAK).

Isnaini Dwi Susanti menambahkan bahwa
inovasi-inovasi itu diharapkan
mempermudah masyarakat Jember
melakukan pencetakan KTP-El dan
adminduk lainnya.

D

Gelar Sosialisasi Pelayanan

Adminduk Untuk Memperkuat

Pelayanan Publik

Kepala Disdukcapil Jember,
Isnaini Dwi Susanti, SH, M.Si.,

Semoga dengan (layanan-
layanan) ini masyarakat lebih 

mudah dalam pengurusan 
adminduknya. Lakukan 

pengurusan adminduk anda 
sendiri, tanpa calo. Tidak 

usah bayar, GRATIS

“
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Ungkap Masyarakat Sangat Puas

dengan Layanan Disdukcapil

inerja layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember mendapat penilaian sangat baik. “Penilaian itu dilakukan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember”

terang Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Agus Khusnul Mufid, ST, M.Si.
K

Agus Khusnul Mufid saat ditemui pada
Senin (25/7/2022) mengatakan, penilaian
itu adalah hasil survei yang berlangsung
pada Oktober 2021 terkait dengan
kepuasan masyarakat terhadap layanan
publik.

Survei tersebut, masih kata Agus Khusnul
Mufid, menyebutkan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) mencapai 88,56 persen,
dari hasil rekapitulasi sebanyak 375
responden. Tingkat ini menempatkan
Disdukcapil Jember pada predikat Sangat
Baik.

“Itu artinya tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan Disdukcapil Jember
sebagai unit pelayanan adminidtrasi
kependudukan ternyata sangat puas,”
urainya.

Meski berdasar survei itu Disdukcapil
Jember mendapatkan penilaian sangat
baik dari masyarakat, Agus Khusnul Mufid

penilaian itu menjadi pelecut untuk lebih
meningkatkan pelayanan.

“Ini adalah base of movement. Jadi ini
akan menjadi dasar bagi kami untuk
meningkatkan pelayanan kami kepada
masyarakat,” tandasnya.

Selain memuat penilaian dari
masyarakat, survei itu memberikan
rekomendasi yang bisa digunakan untuk
lebih meningkatkan pelayanan.

Rekomendasi itu yakni (pertama)
meningkatkan kompetensi pegawai,
(kedua) mengadakan program pelatihan
rutin agar pegawai bisa melayani
dengan senyum, sapa, sopan, dan
(ketiga) humanis, serta inovasi-inovasi
layanan.

“Rekomendasi-rekomendasi inilah yang
akan menjadi perhatian kami dalam
meningkatkan pelayanan kami ke
depannya,” tutupnya. (*nkn)
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Siap Wujudkan Sekolah 

Siaga Kependudukan

inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember
menegaskan para pelajar merupakan sasaran sadar adminduk yang strategis dan
siap mewujudkan Sekolah Siaga Kependudukan. “Siswa-siswi ini merupakan agent

of change atau agen perubahan,” kata Agus Khusnul Mufid, ST, M.Si., Kepala Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Disdukcapil Jember.

D

Melalui mereka, masih kata Agus Khusnul
Mufid, kesadaran tentang adminduk
dalam membentuk generasi berencana
dapat tercapai secara massif.

Terkait hal itu, Disdukcapil Jember siap
bersinergi dengan sekolah untuk
memberikan sosialisasi pengurusan
adminduk, khususnya pengurusan
adminduk jalur daring (online).

Sinergi itu diharapkan dapat mewujudkan
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang
bisa meningkatkan wawasan dan
pengetahuan siswa tentang adminduk
secara kontinu.

“Saya harap nantinya mereka akan
mampu menyampaikan informasi terkait
dengan kepengurusan dokumen
kependudukan jalur online kepada
masyarakat,” jelasnya, Selasa (26/7/2022).

Di samping itu, Agus Khusnul Mufid
berharap ke depan di setiap sekolah
terdapat Pojok Kependudukan.

“Pojok Kependudukan ini nantinya dapat
menjadi wadah untuk mengatasi
permasalahan adminduk maupun
mengatasi permasalahan-permasalahan
lain terkait dengan permasalahan anak,”
tutupnya. (*nkn)
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ika tidak ada kegiatan besar saat Car Free
Day (CFD) di Alun-alun Jember, layanan
administrasi kependudukan melalui mobil J-

Monalisa akan setia hadir pada Minggu pagi yang
cerah dan ceria.

Itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember Isnaini Dwi Susanti, SH., M.Si, saat ditemui
Rabu (27/7/2022).

Kebijakan itu demi memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi dan
kondisi dengan menghindari terjadinya kerumunan
orang yang terlalu banyak.

“Pada saat di alun-alun ada kegiatan, pasti
masyarakat yang datang akan sangat ramai. Kami
pun akan off dulu,” ujar Isnaini Dwi Susanti.

Layanan J-Monalisa akan kembali digelar setelah
tidak ada kegiatan besar di tempat publik itu.
“Nanti pada saat landai-landai, kami akan adakan

J

Layanan J-Monalisa 

saat CFD

Terus Berjalan 

Selama Tidak Ada 

Kerumunan Besar

lagi layanan admindukcapil
dengan J-Monalisa ini,”
katanya.

Terkait layanan J-Monalisa
pada CFD, Isnaini Dwi Susanti
menyebut layanan itu sangat
diminati oleh masyarakat.

Seperti pada Minggu
(24/7/2022), tercatat jumlah
pengajuan dokumen
admindukcapil mencapai 132
dokumen.

Selain J-Monalisa, Isnaini Dwi
Susanti mengingatkan
masyarakat untuk
menggunakan fasilitas
layanan lain yang telah
disediakan oleh Disdukcapil
Jember.

Masyarakat yang tak sempat
mengurus adminduknya di
layanan J-Monalisa bisa
melakukan pengurusan secara
daring (online), melalui
whatsapp dan aplikasi SIP.

“Jika mengurus dokumen
adminduk melalui whatsapp
maupun SIP, warga mendapat
file dokumen adminduknya
berupa PDF,” ungkapnya.

File tersebut sangat
bermanfaat. “Sebab, jika
suatu saat dokumen Kartu
Keluarga hilang, apabila ada
akta yang hilang, dapat serta
merta cetak sendiri
dokumennya di rumah anda,”
tutupnya. (*nkn)
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Yuk, Ikuti Perekaman 
KTP-El di Kecamatan 
Sumberbaru

inas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember jemput bola

perekaman kartu tanda penduduk
elektronik di setiap desa di Kecamatan
Sumberbaru.

“Sekitar 5.000 orang di Sumberbaru
yang belum mempunyai KTP-El. Jadi
kita turun ke wilayah per desa,” ujar
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dra. Ani Setyaningsih, M.Si.

Upaya aktif Disdukcapil Jember untuk
mempercepat perekaman data
adminduk warga Sumberbaru itu telah
dimulai pada Selasa (26/7/2022).

Tiga desa telah mendapatkan layanan
itu. Yakni Desa Gelang, Karangbayat,
dan Pringgowirawan. Tujuh desa
lainnya menyusul sesuai jadwal.

18

Berikut jadwal jemput bola perekaman KTP-
El Disdukcapil Jember di Kecamatan
Sumberbaru :D
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No Desa Tanggal

1 Gelang 26/07/22

2 Karangbayat 27/07/22

3 Pringgowirawan 28/07/22

4 Jatiroto 01/08/22

5 Yosorati 02/08/22

6 Kaliglagah 03/08/22

7 Rowotengah 04/08/22

8 Jamintoro 08/08/22

9 Jambesari 09/08/22

10 Sumberagung 10/08/22

Ani Setyaningsih
menekankan,
pelayanan itu
khusus untuk warga
desa yang didatangi
tim perekaman
Disdukcapil Jember
sesuai jadwal.

“Warga dari desa
lain yang datang di
luar jadwal, bisa
melakukan
perekaman di
kantor Kecamatan
Sumberbaru,”
tutupnya. (*nkn)
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