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j-Monalisa
di CFD

Sri Dewi: Layanannya 
Cepat dan Ramah

ayanan J-Monalisa di acara Car
Free Day (CFD) selalu dinantikan
oleh masyarakat Jember, terutama

bagi mereka yang tak sempat untuk
mengurus adminduknya pada saat hari
kerja.

Seperti Sri Dewi, warga Arjasa yang
datang bersama suami dan dua anaknya
di Alun-alun Jember untuk melakukan
revisi KTP-El pada Minggu (31/07/2022).

“Status di KTP masih lajang, sedangkan
saya sudah beranak dua. Ndak enak
kemana-mana statusnya masih lajang,”
ungkapnya sambil tertawa.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia
pernah mencoba mengurus revisi KTP-El
pada saat musim korona.

“Tapi berhubung pada saat itu musim

sakit, jadi belum sempat mengurus sampai
selesai di kantor desa,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa ia tak sempat
mengurus ke kantor Disdukcapil pada hari
kerja karena kesibukannya sendiri
maupun suaminya.

Perempuan ini juga berharap supaya
Disdukcapil Jember menambah jam
pelayanan J-Monalisa saat CFD. (*nkn)

L
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Sri Dewi
Warga Arjasa

Jadi saya 
bersyukur sekali 
ada pelayanan 

pada hari Minggu 
ini. Pelayanannya 

cepat dan juga 
ramah

“



Selalu Dekatkan 
Pelayanan Kepada 
Masyarakat

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember selalu

berupaya mendekatkan layanan
kepada masyarakat.

Langkah itu dilakukan sebagai
bagian dari ikhtiar membahagiakan
masyarakat.

“Alhamdulillah sekali, hari ini
Disdukcapil datang ke sini, saya jadi
bisa bikin KTP. Nanti saya akan
gunakan KTP saya untuk mencari
pekerjaan,” ujar.

Itu adalah ungkapan rasa bahagia
dari Santi. Perempuan asal Desa
Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, itu
baru saja mendapatkan KTP
perdananya.

Santi baru saja menginjak usia 18
tahun. Usia yang sudah wajib
memiliki kartu identitas
kependudukan.

L
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Menurutnya, pelayanan yang diberikan
Disdukcapil Jember pada Senin
(1/8/2022) sangat memudahkannya.

Cukup berjalan kaki beberapa meter dari
rumahnya ke kantor desa, ia bisa
mendapatkan pelayanan untuk
mendapatkan hak dasarnya.

Santi mengaku sebelumnya sempat
hendak melakukan perekaman di kantor
kecamatan setempat. Namun, situasi
pandemi Covid-19 dan mengalami
kendala ke kantor kecamatan membuat
niatnya itu batal.

Layanan adminduk di perdesaan seperti di
desanya, sangat perlu dilanjutkan di masa
mendatang di desa-desa lainnya. (*nkn)



Layanan
J-Monalisa
Menjangkau

Seluruh Masyarakat

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember pada Selasa,

(2/8/2022), memberikan layanan
pengurusan adminduk di pabrik beras CV
Dwipa Jaya di Desa Cumedak, Kecamatan
Sumberjambe.

“Tujuan diadakannya kegiatan itu adalah
supaya kami dapat menjangkau semua
masyarakat dalam pelayanan adminduk
dan juga mendekatkan pelayanan kami
kepada masyarakat,” terang Kasi Kelahiran
dan Kematian Ifadhoh Laily, S.Sos.

Ifadhoh Laily, S.Sos. menjelaskan, kegiatan
itu dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi
Pengenalan Inovasi Pelayanan Publik dan
Penyusunan Serta Penetapan Standar
Pelayanan Publik Ke Eksternal Polres Jember
Tahun 2022.

Kehadiran layanan adminduk melalui
mobil J-Monalisa itu menarik minat
masyarakat Kecamatan Sumberjambe.

Seperti Masruroh, warga Desa
Pringgondani yang harus menempuh
jarak sekitar 9 km untuk tiba ke lokasi
layanan itu.

Ia mengaku mendapatkan informasi
tentang layanan itu dari kepala
dusunnya. Perempuan ini hendak
melakukan revisi KTP-El miliknya.

Dalam waktu tiga puluh menit, KTP-El
miliknya telah direvisi dan sudah
tercetak.

“Sungguh puas, pelayanan di sini baik.
Petugasnya juga ramah. Ditambah
prosesnya cepat, setengah jam
langsung jadi. Jadi ya alhamdulillah,”
ungkapnya.

Adapun hasil kegiatan pelayanan
sebagai berikut:
1. KTP el cetak : 22 dokumen
2. KK : 19 dokumen
3. Akta Kelahiran : 2 dok
4. Akta Kematian : 0 dok
6. KIA : 0 dokumen
7. Perekaman : 13 orang
Jumlah Total : 56 dokumen. (*nkn).

D
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Harapan itu disampakan Rachman Hidayat ketika
membuka sosialisasi kebijakan administrasi
kependudukan di kantor Kecamatan Balung.

Sosialisasi itu menghadirkan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember
sebagai narasumber.

Peserta sosialisasi itu adalah para tenaga operator J-
Lahbako dari seluruh perdesaan di Kecamatan
Balung.

Selesai mengikuti sosialisasi itu, Rachman Hidayat
berharap para operator dapat lebih memahami
tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat.

“Supaya masyarakat dapat mempunyai data
kependudukan yang benar dan sah,” tutupnya. (*nkn)

Tenaga Edukasi 

Adminduk

eberadaan operator J-
Lahbako di perdesaan
diharapkan menjadi tenaga

edukasi tentang administrasi
kependudukan.

K

Camat Balung Rachman Hidayat,
Rabu, 3 Agustus 2022.

Supaya kesadaran masyarakat
dalam pemenuhan dokumen 

adminduk meningkat

“

04e - Bulletin Disdukcapil Jember, Edisi Ke-8 Agustus 2022



Ibu dari tiga anak ini menderita tumor dan hendak
berobat ke rumah sakit.

Namun karena terkendala kelengkapan dokumen
kependudukan, ia akhirnya datang ke Kantor
Disdukcapil Jember untuk melakukan perekaman
KTP-El pada Jum’at, (5/8/2022).

Oleh petugas Disdukcapil Jember, ia langsung
dilayani dengan layanan darurat.

Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dra. Ani Setyaningsih, M.Si, layanan darurat adalah
layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat
tertentu yang memiliki kepentingan dengan suatu
alasan yang masuk akal atau dapat diterima.

Dalam layanan ini, lanjut Ani Setyaningsih,
dokumen akan langsung bisa didapatkan hari itu
juga, tetapi sebelumnya harus melampirkan
dokumen-dokumen pendukung.

“Jadi semisal dia sakit, harus ada surat rujukan dari
rumah sakit. Bisa juga semisal KTP-nya hilang dan
harus memperpanjang SIM yang masa berlakunya
akan habis misalnya besok, harus dilampirkan juga
bukti masa berlaku SIM tersebut. Yang pasti harus
ada dokumen pendukungnya,” ungkapnya. (*nkn)
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Tangis Haru 

Pasien Pecah

di Disdukcapil 

Jember

ujar perempuan itu
seraya menitikkan air mata.

Alhamdulillah, 
akhirnya saya 

akan bisa berobat

“

tu adalah ucapan syukur
Sri Hartati. Warga Desa
Glagahwero Kecamatan

Panti itu berucap syukur setelah
mendapatkan layanan darurat
perekaman KTP-El di kantor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Jember.

I
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Pekan Ketiga Percepatan

Kepemilikan KTP El,

Warga: Tak Perlu Bertanya-tanya

idak hanya mendekatkan pelayanan ke
masyarakat, kegiatan percepatan
kepemilikan KTP El juga memudahkan

warga.

Perempuan asal Desa Jatiroto, Kecamatan
Sumberbaru, itu melihat kemudahan layanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Jember saat mengantar
keponakannya.

Keponakannya itu melakukan perekaman data
adminduk melalui Program Percepatan
Kepemilikan KTP-El yang dilaksanakan di Desa
Jamintoro, kecamatan setempat.

Pada tahun ini keponakannya itu telah
menginjak usia 17 tahun dan membutuhkan
KTP. “Bagi saya, pelayanannya memuaskan.
Keponakan saya langsung dilayani,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, kegiatan perekaman
KTP-El di Kecamatan Sumberbaru dalam rangka
Program Percepatan Kepemilikan KTP-El telah
memasuki pekan ketiga, yang merupakan
pekan terakhir dalam kegiatan ini.

Di Desa Jamintoro, Disdukcapil Jember
mencatat sebanyak 43 masyarakat telah
menikmati layanan adminduk. (*nkn)

T

Yati Warga Desa Jatiroto Sumberbaru,
pada Senin (8/8/2022).

Tidak perlu 
menunggu-nunggu, 
tidak perlu 
bertanya-tanya dulu 
gitu lho

“



adminduk di tempat tinggal warga
dengan tiga kategori itu.

Anang bercerita, neneknya baru-baru ini
pulang dari rumah sakit setelah selama
dua hari dirawat. Namun,
kepulangannya itu masih menyisakan
biaya rumah sakit yang belum dibayar.

“Lalu nenek saya disuruh membuat KTP
El supaya mendapatkan bantuan J-Pasti
Keren,” katanya, Senin (8/8/2022).

Setelah diberitahu seorang kerabat,
Anang pun menghubungi WhatsApp
Center Disdukcapil Jember (ini linknya
https://wa.me/6281132256839) untuk
melaporkan keadaan neneknya.

Setelah neneknya mendapat layanan
dari tim Peduli Kamu, Anang mengaku
senang atas layanan yang diberikan
Disdukcapil Jember.

“Alhamdulillah. Intinya senang banget
dengan Disdukcapil bisa terjun langsung
ke masyarakat. Terutama ke rumah
warga yang sudah sepuh begini. Tidak
perlu dibawa kemana-mana, kan
kasihan sudah tua,” pungkasnya. (*nkn)

Nenek Terima 

Layanan Peduli 

Kamu,  Anang: 

Layanannya 

Sae
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ria asal Dusun Watukebo, Desa
Andongsari, Kecamatan Ambulu,
itu berkomentar terkait dengan

layanan yang diterima neneknya.

Layanan adminduk yang diterima
neneknya dilaksanakan oleh petugas
Disdukcapil Jember yang menjalankan
program Peduli Kamu.

Peduli Kamu memberikan layanan di
tempat kepada warga dengan kategori
lansia, orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ), serta difabel.

Berdasar laporan, tim Peduli Kamu
datang untuk memberikan layanan

P

Anang
Warga Andongsari Ambulu

Alhamdulillah 
layanannya sae. 

Layanan ini membuat 
masyarakat semakin 

percaya dengan 
Disdukcapil Jember

“
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Udin di Sumberbaru:

Tak Perlu Jauh-jauh

ke Kota

rogram Percepatan Kepemilikan KTP-El
yang dilaksanakan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabu-

paten Jember di Kecamatan Sumberbaru
berakhir pada Rabu (10/8/2022).

Desa yang mendapat kesempatan terakhir
adalah Desa Sumberagung. Pelayanan
berlangsung lancar sejak layanan dibuka pada
pagi hari hingga siang menjelang sore.

“Alhamdulillah ada Disdukcapil di sini,” kata
Burhanuddin.

Pria yang berasal dari Desa Karangbayat,
Sumberbaru, itu datang ke Desa Sumberagung
untuk mengantarkan ibunya yang sudah sepuh.

“Ibu saya tidak perlu saya bawa jauh-jauh ke
kota. Beliau kan sudah lansia, untuk berlama-
lama naik kendaraan saja beliau tidak kuat,”
imbuh Burhanuddin.

Dalam kegiatan perekaman KTP-El di Desa
Sumberagung ini, Disdukcapil Jember telah
melayani sebanyak 46 warga. (*nkn)

P



ejak pembelajaran tatap muka (PTM)
diterapkan di semua sekolah di
Kabupaten Jember, kegiatan Jemput

Bola Di Sekolah (Jempol Disko) kembali
diadakan.

Jika bulan Juni lalu dilaksanakan di SMAN
2 Tanggul, giliran SMA Muhammadiyah 2
Wuluhan mendapat layanan itu pada Kamis
(11/8/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul
08.00 hingga pukul 15.00 itu diadakan
dalam rangka menuntaskan PRR
(print_ready_record) atau data siap dicetak
di Kecamatan Wuluhan.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dra. Ani Setyaningsih, M.Si, menjelaskan,
kegiatan Jempol Disko ini sebelumnya telah
rutin dilaksanakan sejak sebelum pandemi.

“Karena sekarang pandemi sudah usai, kita
adakan Jempol Disko lagi,” ungkapnya.

Ani Setyaningsih lalu memberi informasi

tentang jadwal Jempol Disko di sekolah-
sekolah lainnya di Kecamatan Wuluhan
yaitu: •MA Al-Ma’arif Wuluhan, Senin, 15
Agustus 2022

Dalam kegiatan ini, target perekaman KTP-
El tidak hanya siswa-siswi dari sekolah-
sekolah yang ditentukan, namun siswa-siswi
dari luar sekolah juga dapat ikut serta
dalam kegiatan perekaman ini.

“Juga tidak menutup kemungkinan jika
masyarakat sekitar belum punya KTP-El,
dipersilahkan untuk datang ke sekolah-
sekolah tersebut sesuai jadwal,” terangnya.

Dalam kegiatan Jempol Disko di SMA 2
Muhammadiyah Wuluhan, sejumlah 59
siswa telah mendapatkan layanan
perekaman KTP-El dan 4 siswa diantaranya
melakukan revisi Kartu Keluarga.

Ayo manfaatkan Jempol Disko untuk
perekaman KTP-EL agar mempunyai
dokumen kependudukan sebagai identitas
diri anda. Salam GISA! (*nkn)

S

Hai Siswa

Wuluhan! Ikutan 

Jempol Disko Yuk…
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epala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Jember Isnaini Dwi Susanti, SH, M.Si

berharap dengan ruang pelayanan yang baru
masyarakat dapat lebih nyaman untuk
melakukan pengurusan adminduk di Kantor
Disdukcapil Jember.

“Di dalam ruang pelayanan sudah nyaman
suasananya, lebih luas juga. Ditambah kami
menyediakan sejumlah fasilitas di ruang
pelayanan admindukcapil. Semoga itu bisa
membuat masyarakat lebih nyaman,” katanya
ketika ditemui seusai acara peresmian ruang
pelayanan admindukcapil pada Kamis
(18/8/2022).

Sejumah fasilitas baru yang dapat menunjang
kenyamanan masyarakat pemohon adminduk
diantaranya adalah jalur khusus difabel, ruang

Ruang Layanan Baru 
Disdukcapil, 

Masyarakat Jember 
Lebih Nyaman

tunggu khusus difabel, taman
bermain anak, sudut baca, booth
charger, dan ruang menyusui.

Isnaini Dwi Susanti menekankan
bahwa prioritas layanan di Kantor
Disdukcapil Jember adalah warga
yang benar-benar membutuhkan
adminduk atau dalam keadaan
emergency.

“Di luar itu, masyarakat bisa
mengajukan lewat WA Online bagi
yang memiliki ponsel android. Lalu
bagi yang tidak punya ponsel
android, akan kami sambungkan
dengan layanan Lahbako desa
atau kecamatan,” teranya.

Gedung baru yang diresmikan oleh
Bupati Jember Hendy Siswanto
direhab selama tiga bulan. Kini
kantor Disdukcapil yang terletak di
Jalan Jawa 18 ini memiliki interior
ruang pelayanan yang baru. (*nkn)

K
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Bupati Hendy 

Resmikan 

Ruang 

Pelayanan 

Adminduk

upati Jember Hendy Siswanto
meresmikan ruang baru
pelayanan adminduk pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Jember, Kamis
(18/8/2022).

Peresmian ruang layanan adminduk
Disdukcapil Jember dilakukan oleh
Bupati Hendy bersama Kajari Sucitrawan,
Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni,
dan Kepala Disdukcapil Isnaini Dwi
Susanti dengan memotong pita.

B
Bupati Hendy mengatakan, ada empat
model layanan yang dilaksanakan oleh
Disdukcapil Jember. Berlanjut di halaman
berikutnya…

Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU.
Bupati Jember.

Empat layanan ini 
ada yang berbasis 

digital dan ada 
yang langsung ke 

masyarakat. 
Kolaborasi ini tentu 

semuanya untuk 
masyarakat

“
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Lanjutan halaman sebelumnya…

Meski demikian, Bupati Hendy mendorong
Disdukcapil Jember untuk gencar melakukan
sosialisasi terkait dengan layanan adminduknya itu.

Sosialisasi yang terus menerus perlu dilakukan
karena masih banyak masyarakat yang belum
paham. “Disdukcapil semangatnya hadir di tengah
masyarakat,” ungkapnya.

Disamping itu, bupati berharap kepada warga
pemohon KTP untuk aktif bertanya ke kantor
kecamatan setempat terkait proses pembuatannya.
Sebab, untuk KTP didistribusikan ke kecamatan
masing-masing pemohon.

Bagi petugas di kantor kecamatan, Bupati Hendy
memerintahkan untuk proaktif memberitahu ke
pemohon KTP. (*nkn)
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agi menjelang siang pada Senin.
(22/8/2022). Di ruang
pelayanan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Jember tampak beberapa pelajar.

Mereka adalah siswa-siswi dari SMA
Negeri 2 Jember (SMADA) yang sedang
melakukan perekaman KTP-El.

Mereka secara bergiliran melakukan
perekaman KTP-El sesuai nomor antrian
yang didapatkan ketika memasuki ruang
pelayanan.

Salah satu siswa yang melakukan
perekaman adalah Ihsan, remaja yang
baru menginjak usia 17 tahun.

Ikut Perekaman 
KTP-El,

Ihsan: Saya 
Menantikan 

Kesempatan Ini

Dia mengaku senang mendapatkan
pelayanan perekaman KTP-El. Bahkan, dia
mengaku sudah lama menantikan
kesempatan itu.

“Ini kesempatan yang sudah saya nanti-
nantikan. Sebentar lagi saya bisa
mendapatkan KTP, bisa memiliki identitas
diri,” ungkapnya sumringah.

Dia pun berpesan kepada warga Jember,
khususnya pemudaz yang sebayanya untuk
membuat KTP.

“Ayo teman-teman yang berusia 17 tahun ke
atas, cepat membuat KTP-El kalau ada
kesempatan. Supaya kalian memiliki identitas
yang valid,” tutupnya. (*nkn)

P
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emajuan teknologi informasi
memungkinkan setiap penduduk
memiliki identitas kependudukan

digital. Identitas digital ini telah diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 72 tahun 2022 tentang
standar dan spesifikasi perangkat keras,
perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta
penyelenggaraan identitas kependudukan
digital.

Permendagri tersebut menjelaskan
identitas kependudukan digital adalah
informasi elektronik yang digunakan untuk
merepresentasikan dokumen
kependudukan dan data balikan dalam
aplikasi digital melalui gawai yang
menampilkan data pribadi sebagai
identitas yang bersangkutan.

Dengan identitas kependudukan digital,
masyarakat tidak perlu lagi menyimpan
kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik.
Cukup hanya menunjukkan quick
response (QR) code yang ada dalam
aplikasi Identitas Kependudukan Digital
untuk keperluan administrasi.

Syarat untuk mendapatkan identitas
kependudukan digital seperti yang tertera
pada Bab 2 Pasal 18 Ayat (2) Permendagri
no 72 tahun 2022 adalah:

1. Memiliki gawai (smartphone/ponsel pintar)
2. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum

pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah
melakukan perekaman

3. Memiliki e-mail dan nomor ponsel
4. Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas

Kependudukan Digital dilengkapi dengan
fitur pencegahan tangkap layar
(screenshot), sehingga meminimalkan
penyalahgunaan informasi.

Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu
berubah-ubah dan hanya berlaku selama 90
detik sehingga lebih aman.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Disdukcapil
Jember Yhoni Restian, S.Sos menjelaskan
bahwa penerapan Identitas Kependudukan
Digital ini akan dilakukan secara bertahap.

“Awalnya, ini diterapkan pada pegawai
Disdukcapil saja. Selanjutnya akan diterapkan
pada ASN, baru kemudian mahasiswa dan
pelajar,” jelasnya.

Dia lalu menambahkan, bagi masyarakat
yang tak memiliki maupun tak bisa
mengoperasikan ponsel pintar, dan tinggal di
wilayah yang sulit akses internet akan tetap
menggunakan KTP-EL fisik. (*nkn)

K

Yuk, Kenali Identitas 
Kependudukan Digital !
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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

T i m  W e b s i t e  D i s d u k c a p i l J e m b e r
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