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Disdukcapil Mediasi 

Persoalan NIK Ahmad 

Sam’ani dan AY

inas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember melakukan

upaya mediasi atas persoalan NIK
Ahmad Sam’ani dan AY. Persoalan ini
ramai karena diduga ada penggunaan
NIK milik orang lain. Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK) Disdukcapil
Jember Yhoni Restian, S.Sos.

D
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menjelaskan, mediasi dilakukan pada
Rabu malam (31/8/2022) di salah satu
perguruan tinggi di Jember tempat AY
kuliah.

“Dari pihak kampus sudah mengirim
surat pada Kemendikbudristek terkait
dengan revisi NIK milik AY,” terang
Yhoni Restian ditemui di ruang kerjanya,
Kamis (01/9/2022).

Yhoni Restian menjelaskan, dalam
mediasi tersebut Disdukcapil Jember
memberikan klarifikasi kepada pihak
kampus tempat AY berkuliah. Berlanjut
di halaman berikutnya…



Dijelaskan,
AY maupun Ahmad 

Sam’ani telah 
memiliki NIK yang 

berbeda.
Keduanya juga telah 

memiliki KTP 
elektronik.

Persoalan muncul ketika Ahmad Sam’ani
hendak mendatar kuliah terganjal karena NIK
miliknya dinyatakan telah terdaftar sebagai
penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Namun, nama yang terdaftar bukan atas nama
dirinya sendiri. Melainkan tercantum nama AY.
Akibatnya, Ahmad Sam’ani tidak bisa
mendaftar di kampus tersebut.

Hasil mediasi merekomendasikan agar pihak
kampus merevisi data NIK milik AY di data
penerima beasiswa KIP. Hal ini memberikan
peluang bagi Ahmad Sam’ani untuk bisa kuliah.

Yhoni Restian menjelaskan bahwa Nomor Induk
Kependudukan atau NIK merupakan nomor
identitas tunggal.

“Jadi tidak ada NIK yang ganda, dan NIK ini
harus benar-benar dijaga oleh masyarakat atau
warga Kabupaten Jember,” tegasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat yang memiliki
permasalahan serupa untuk datang ke kantor
Disdukcapil guna melakukan klarifikasi data
kependudukan.

Klarifikasi itu penting agar dari
sisi hukum masyarakat memiliki
dasar kuat atas data
kependudukan yang dimilikinya.

“Jadi monggo, jika ada
permasalahan serupa
masyarakat bisa langsung
datang ke Disdukcapil di bagian
customer service untuk
mengklarifikasi kebenaran NIK-
nya,” tutupnya.

Saat berita ini ditulis, didapat
informasi yang menyebutkan AY
sudah dapat menggunakan NIK-
nya sendiri dan NIK Ahmad
Sam’ani sudah bisa digunakan
untuk mendaftar di aplikasi KIP
Kampus.

Ahmad Sam’ani juga
dikabarkan hari ini sedang
dalam proses mendaftar di
salah satu perguruan tinggi di
Jember. (*nkn)

Lanjutan halaman sebelumnya…

02e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-9 September 2022



Dua perwakilan 

Ombudsman RI 

mengunjungi kantor 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten 

Jember, Senin (5/9/2022).

Sambut Baik 

Kunjungan 

Ombudsman 

RI

unjungan itu dalam
rangka penilaian
penyelenggaraan

pelayanan publik di Kabupaten
Jember.

Di lingkungan Disdukcapil
Jember, salah satu perwakilan
Ombudsman melakukan
penilaian terhadap sarana
prasarana, sistem, dan
pengaduan.

Satu perwakilan lainnya melakukan uji kompetensi terhadap beberapa pihak. Seperti
kepala dinas, kepala bidang yang mempunyai layanan tertinggi KK dan KTP, bagian
pengaduan, dan bagian front office.

Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan M. Agus Khusnul Mufid, ST, M.Si
mengatakan bahwa Disdukcapil Jember menyambut baik kedatangan Ombudsman ini.

“Karena ini bagian dari apa yang harus kami perbaiki dan apa yang harus kami

Berlanjut ke halaman selanjutnya...

K
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lakukan ke depan supaya penyediaan sarpras, ketenagaan, kompetensi, dan system
dalam pelayanan menjadi lebih baik,” ungkapnya ketika ditemui usai kunjungan
Ombudsman.

Dia berharap dengan berbagai perubahan sistem yang dilakukan Disdukcapil Jember
nantinya dapat membuat masyarakat semakin bahagia setelah mendapatkan pelayanan.

“Kami ingin pelayanan Disdukcapil itu mudah dan akuntabel. Di dalamnya ada
keramahan, ada senyuman sehingga masyarakat keluar dari Disdukcapil Jember benar-
benar mendapatkan kebahagiaan,” tutupnya. (*nkn)
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Lanjutan halaman sebelumnya…



Sinergitas 

Layanan 

Polres dan 

Disdukcapil 

Jember 

Ditunggu 

Masyarakat

uru swasta itu terlihat sumringah
usai mendapatkan layanan Kartu
Keluarga dalam

kegiatan Sinergitas Layanan Polres
Jember dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jember.

Kegiatan layanan yang berlangsung
pada hari Selasa (13/9/2022) ini
dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi
Pelayanan Publik yang diadakan oleh
Polres Jember di Cafe Murah Putra,
Kecamatan Jenggawah.

Dalam kegiatan ini, Polres Jember
menurunkan mobil layanan keliling untuk
perpanjangan STNK, SKCK, dan
kepengurusan surat kehilangan.

G

Ahmad Ghozi
Guru

Ini yang ditunggu-
tunggu oleh 

masyarakat. Program 
ini bagus sekali, 

karena kedua instansi 
ini saling bekerja 

sama untuk 
memberikan 

pelayanan terbaik 
bagi masyarakat

“
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Lanjutan halaman sebelumnya…

Sedangkan Disdukcapil Jember menurunkan J-
Monalisa untuk melayani kepengurusan
admindukcapil.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dra. Ani
Setyaningsih, M.Si sebagai koordinator kegiatan
mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan kembali
diadadakan pekan depan.

“Menurut informasi dari Pak Kapolres Jember, pekan
depan kegiatan ini akan diadakan lagi di
Kecamatan Wuluhan,” pungkasnya.

Dia lalu memberi imbauan kepada masyarakat
untuk memiliki dokumen kependudukan dan
mempunyai dokumen kependudukan yang valid
agar dapat digunakan dalam berbagai keperluan.

“Jadi, jika di tempat anda terdapat mobil J-
Monalisa, monggo dimanfaatkan. Kami siap
melayani anda,” tutupnya. (*nkn)
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Siswa-Siswi

di Tiga 

Sekolah Ini 

Ikut Jempol 

Disko Bareng 

Camat
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iga sekolah menengah tingkat
atas di Kecamatan Gumukmas
mengikuti Jempol Disko.

Ketiga sekolah itu yakni SMK Darul
Muqomah, SMK Al-Ma’arif NU, dan
SMK Plus Al-Mujahidi.

Para siswa senang dengan progran
yang dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember.

T

Camat Gumukmas
Nino Eka Putra.

Semoga ke depan 
kegiatan ini akan terus 

berlanjut sehingga 
mampu memfasilitasi 
anak-anak kita yang 

saat ini sedang 
bersekolah agar 

mendapatkan layanan 
kependudukan terutama 

dalam hal perekaman 
KTP-EL.

“
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Keseruan para siswa di tiga sekolah saat
mengikuti Jempol Disko dipantau langsung
oleh Camat Gumukmas Nino Eka Putra.

Camat menjelaskan, layanan admindukcapil
yang paling dibutuhkan oleh masyarakat
Gumukmas adalah layanan KTP-El. Baik
perekaman maupun cetak. Serta layanan
pembuatan maupun pecah Kartu Keluarga.

“Semoga Dispendukcapil Kabupaten Jember
senantiasa solid dan mampu melayani seluruh
masyarakat Kabupaten Jember, khususnya
Kecamatan Gumukmas dengan lebih keren,”
harapnya.

Jempol Disko adalah layanan perekaman
adminduk yang menyasar kalangan muda yang
menginjak usia dewasa.

Program ini adalah salah satu layanan jemput
bola yang dimiliki oleh Disdukcapil Jember.
Namanya Jemput Bola di Sekolah, yang
disingkat Jempol Disko.

Karena itu, sasaran layanan jemput bola ini
adalah para siswa sekolah tingkat atas. Petugas
Disdukcapil Jember mendatangi sekolah-
sekolah untuk melakukan perekaman. (*nkn)



Ikuti Jempol 
Disko, Data 
135 Siswa 
SMA Negeri 
Arjasa 
Terekam

ebih dari seratus siswa di SMA
Negeri Arjasa sukses mengikuti
program Jempol Disko yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember.

Koordinator Jempol Disko di SMA
Negeri Arjasa Sesilia Amoi, S.Pd.
ditemui di sela kegiatan, Senin
(19/9/2022), menyatakan sambutan
pihak sekolah dan antusiasme para
siswa sangat luar biasa.

Berlanjut di halaman berikutnya…

L
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Lanjutan dari halaman sebelumnya...

“Mereka sangat berterima kasih
dengan adanya kegiatan Jempol
Disko ini,” ungkap perempuan yang
menjabat Kasi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk pada
Disdukcapil Jember ini.

Seperti diketahui, Jempol Disko
merupakan salah satu layanan
jemput bola yang dilaksankan oleh
Disdukcapil Jember dengan sasaran
pemula, yaitu warga negara
Indonesia yang menginjak usia
dewasa.

Jempol Disko sendiri merupakan
akronim dari Jemput Bola di Sekolah.
Program ini memberikan layanan
perekaman identitas kependudukan
untuk mendapatkan KTP elektronik
atau KTP-El.

Sesilia Amoi berpesan, siswa-siswi
yang telah mendapatkan KTP-El
harus menggunakan dan menjaga
identitas diri secara baik-baik.
Jangan sampai disalahgunakan oleh
orang lain yang tidak bertanggung
jawab.

“Ini merupakan data pribadi. Jadi
harus disimpan secara pribadi juga,”
tandasnya.

Safira dan Dea, dua siswi kelas 12 IPS 3
mengaku terbantu dengan adanya
layanan perekaman KTP-El di sekolah
mereka.

“Untungnya (kegiatan ini) diadakan di
sekolah. Jadi yang berhalangan untuk
hadir ke kantor Disdukcapil bisa terbantu,”
ungkap Safira.

Senada dengan Safira, Dea pun
membenarkan ungkapan teman
sekelasnya itu.

“Benar, karena kadang orang tua siswa
berhalangan untuk mengantar ke kantor
Disdukcapil, atau bisa jadi si siswanya ini
tidak bisa naik kendaraan bermotor.
Dengan adanya layanan ini bisa dekat
gitu ngurusnya,” timpal Dea.

Hingga akhir kegiatan, sejumlah 135 data
siswa-siswi SMA Negeri Arjasa telah
terekam. Meski jumlahnya cukup banyak,
perekaman berlangsung lancar. (*nkn)
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Di Ruang Kesenian, 
Siswa SMA Negeri 4 

Ikut Jempol Disko

enempati ruang kesenian di
SMA Negeri 4 Jember, puluhan
siswa antusias mengikuti Jem-

pol Disko. Para siswa dari kelas 11 dan 12
merasa senang dengan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember.

Bahkan salah satu siswa bernama Abdul
Ghani mengakui petugas Disdukcapil
kompak dalam menyukseskan kegiatan
itu.

Selain memberikan apresiasi kepada
petugas, dia tertarik dengan berbagai alat
yang dioperasikan oleh petugas.

“Alat-alat yang digunakan seperti kamera,
perekam iris mata, dan sidik jari itu keren
bagi saya,” ungkap siswa kelas 11 IPS 2
itu.

Tidak hanya melayani para siswa untuk
melakukan perekaman KTP-El, petugas
Disdukcapil juga memberikan layanan
identitas digital bagi para guru-guru di
sekolah itu.

Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dra. Ani Setyaningsih, M.Si.,
identitas digital hanya bisa didapatkan
bagi masyarakat yang telah memiliki KTP-
El cetak.

“Tetapi karena sekarang kita sudah masuk
di era digitalisasi, maka dokumen
kependudukan akan berbentuk digital. Ke
depannya para siswa ini bisa juga
mendapatkan identitas digital di ponselnya
masing-masing,” tutupnya. (*nkn)

M
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inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember ikut
mensupport peresmian Sekolah Dasar Negeri

(SDN) Jamintoro 3 di Kecamatan Sumberbaru.

Dalam peresmian oleh Bupati Jember Hendy
Siswanto itu, Disdukcapil Jember membuka stand
layanan adminduk bagi pengunjung.

Pemberian layanan adminduk itu
dilaksanakan di halaman balai
desa setempat pada Jum’at
(23/09/2022).

Kegiatan layanan itu sangat
dinantikan masyarakat. Terlihat
beberapa masyarakat telah
menunggu sejak pagi untuk
melakukan perekaman KTP-El.

Tak hanya layanan perekaman
KTP-EL, Disdukcapil Jember juga
memberikan layanan akta
kelahiran, KIA, dan KK. Berlanut
ke halaman berikutnya…

D

Meriahkan
Peresmian
SDN Jamintoro 3, 
Disdukcapil
Jember Gelar
Layanan
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Amirulloh, S.Sos menjelaskan bahwa
masyarakat Desa Jamintoro yang belum
melakukan perekaman adalah sejumlah
253.

“Saat ini yang datang melakukan
perekaman sudah 83 orang. Semuanya
sudah berusia wajib KTP,” ungkap pria yang
juga Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
pada Disdukcapil Jember itu.

Pada kegiatan di Desa Jamintoro, jumlah
perekaman KTP-EL sebanyak 86 warga,
revisi KK sebanyak 14, akta kelahiran
sebanyak 17, dan KIA sebanyak 7. (*nkn)
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Lanjutan halaman sebelumnya…



Renita Bilang 
Jangan
Sia-siakan 
Jempol Disko
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eorang pelajar SMA Negeri 3
Jember bernama Renita
mengajak sebayanya untuk tidak

menyia-nyiakan Jempol Disko.

Ia sendiri telah merasakan asyiknya
Jempol Disko bersama teman di
sekolahnya. Ia ikut Jempol Disko di
ruang lobi sekolah pada Selasa
(27/09/2022).

Renita mengaku mengetahui manfaat
kegiatan yang digelar oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember itu.

S

“Kalau ada kegiatan seperti ini di
sekolah kalian, tolong jangan disia-
siakan,” Renita berpesan.

Untuk ikut Jempol Disko, para siswa
harus membawa fotokopi kartu
keluarga (KK) dan ijasah/akta
kelahiran jika ada kesalahan data
pada KK.

Dengan dokumen persyaratan
tersebut, para siswa akan
mendapatkan layanan perekaman
data kependudukan dalam program
Jempol Disko Disdukcapil Jember
tersebut.

“Nanti ke depannya, jika kita sudah
punya KTP bakal berguna sekali, ya
bukan?” ungkap Renita.

Jempol Disko Disdukcapil Jember
merupakan salah satu dari sekian
layanan jemput bola. Jempol Disko
sendiri adalah Jemput Bola di
Sekolah. (*nkn)

ujar siswa kelas 11 MIPA 3 ini.

Saya sempat 
membatin

wah ternyatasaya 
sudah besar ya..
Kayak gak yang

nyangka aja gitu

“
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Dua Siswi dari Papua Ini Ikuti 

Jempol Disko di SMARA

Mereka mengaku
terbantu dengan
diadakannya
Jempol Disko di
sekolahnya. Sebab,
mereka merasa tak
perlu jauh-jauh
untuk pergi ke
kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
(Disdukcapil).

“Memudahkan
kami para siswa
untuk bisa
perekaman sendiri
tanpa ada bantuan
orang tua,” ungkap
Diola, ketika
ditemui usai
perekaman KTP-El.

atalie dan Diola namanya. Dua siswi
kelas 11 ini berasal dari Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Keduanya pada Rabu (28/9/2022)
mengikuti perekaman KTP-El untuk pemula.
Mereka memanfaatkan Jempol Disko yang
diadakan di sekolahnya, di SMA Negeri
Rambipuji (SMARA).

Mereka merupakan pelajar yang mengikuti
program pemerintah yakni Afirmasi
Pendidikan Menengah (ADEM).

ADEM merupakan program pendidikan
yang diluncurkan oleh pemerintah bagi
masyarakat Papua. Program ini ditujukan
kepada siswa yang sedang menempuh
jenjang sekolah menengah, seperti SMA.

N
Ketika ditanya perihal layanan jemput bola
ini, Natalie dan Diola kompak menjawab
sangat bermanfaat. “Khususnya kepada
kami, anak-anak Papua yang merantau ke
sini karena jauh Berlanjut ke halaman
berikutnya …



Lanjutan dari halaman sebelumnya…

dari orang tua. Biasanya anak-anak itu kan
dibantu orang tuanya pada saat
perekaman, bagi kita kan sulit (jauh), jadi
ya memudahkan kami,” jelas Natalie.

Dia lalu berpesan kepada putra-putri
Papua yang melanjutkan pendidikan
dengan program ADEM untuk segera
membuat KTP-El jika sudah berusia wajib
KTP el.

Sebagaimana diketahui, Jempol Disko
merupakan layanan jemput bola oleh
Disdukcapil Kabupaten Jember. Sasarannya
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adalah remaja yang menginjak usia
dewasa.

Jempol Disko sendiri merupakan akronim
dari Jemput Bola di Sekolah. (*nkn)

Natalie Siswi SMA Negeri Rambipuji
asal dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Ini bisa memudahkan kita 
untuk berpergian, transportasi, 

mendaftar kuliah,
dan segala macam

“



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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