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Aplikasi Pendaftaran Kependudukan Kota Jayapura  

Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan inovasi untuk mengakomodir kebutuhan 

masyarakat Jayapura dan juga meningkatkan pelayanan publik bagi semua warga Jayapura. 

Oleh karena itu, hadir aplikasi Pendaftaran Kependudukan Kota Surabaya yang dinamakan 

e-Lampid. Aplikasi ini akan memudahkan warga Kota Jayapura untuk mengurus akta 

kelahiran dan kematian yang mana semua prosesnya akan dilakukan secara online sehingga 

lebih efisien dan murah.    

Petunjuk penggunaan aplikasi e-Lampid :   

 Halaman Awal   

Masukkan alamat dukcapil.jayapurakota.go.id/pacedukcapil pada browser Anda, 

maka akan muncul tampilan awal seperti dibawah ini:   

 

  

  

 

   

Ada 4 (empat) pilihan utama di halaman awal, yaitu menu kependudukan, menu 

singkronisasi data, menu e-waniambey dan menu pencatatan, didalam menu utama 

tersebut terdapat menu pilihan dokumen pengurusan seperti menu kependudukan 

akan muncul menu kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan 

SKPWNI (surat pindah penduduk), dimana masing-masing akan memiliki alur dan 

pilihan sendiri-sendiri seperti pendaftaran (Registrasi Baru), Upload Persyaratan 

(jika dokumen kurang), Monitoring Berkas (progress dokumen), dan juga melihat 

apa saja yang dibutuhkan pada pilihan Kelengkapan Dokumen (dokumen 

persyaratan).   

   
 KELAHIRAN   

  -  Registrasi Baru   

Pada menu ini, masyarakat bisa mendaftarkan bayi mereka yang baru lahir. Akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini:   

   



 

 

    

Gambar 2.1 pengimputan no.kk (data keluarga) 

Gambar 2.1 pengimputan NIK (data identitas penduduk) 

 

 

Akan terdapat 6 (enam ) langkah untuk pendaftaran baru pada menu ini, sebagai 

contoh:   

Input nomor kartu keluarga (Data Keluarga) tekan tombol cek no.kk untuk 

memvalidasi data keluarga, input data NIK pelapor tekan tombol cek nik untuk 

memvalidasi data penduduk, input data keterangan dan tujuan, penulisan tanggal 

pada kolom input wajib sesuai format yang disediakan (DD/MM/YYYY), pilihan 

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Kampung  dan input data nomor HP 

dan email. Masukkan data yang diperlukan dalam kolom yang sudah disediakan, 

dan kolom yang memiliki tanda bintang (*) berarti wajib untuk diisi. Perlu 

diketahui juga bahwa untuk pengisian Data Pelapor, Data Saksi 1, dan Data Saksi 2 

harus warga Jayapura (tidak boleh warga kota lain).   

Masukkan satu persatu data yang disyaratkan, klik tombol “Simpan” untuk 

melanjutkan ke langkah selanjutnya dan mengisi nomor telepon dan alamat email 

(untuk pengantaran Akta Kelahiran/Akta Kematian yang sudah jadi) di langkah 

akhir.    
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Jika sudah memasukkan semua data, klik tombol “Simpan dan  

Lanjutkan” yang ada di bagian bawah. Setelah mendaftar, pemohon  

akan mendapat mencetak bukti pendaftaran sebagai bukti pada saat  

pengambilan akte.     

     

    

      

- Monitoring    

 Pada pilihan ini, warga dapat mengetahui status pendaftaran kelahiran yang telah  
dimasukkan sebelumnya.   

   

     

         

 

- Upload Kelengkapan     

Pada pilihan ini, warga dapat mengunggah (upload) hasil scan dari 

persyaratanpersyaratan yang dibutuhkan. Masukkan Nomor 

Pendaftaran dan Tanggal Daftar, lalu klik tombol “CARI DATA”.  

Masukkan data yang diperlukan untuk melihat status pendaftaran, yaitu 

Nomor Registrasi/ Nomor Daftar. 
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- Persyaratan   

Pada pilihan ini, masyarakat dapat melihat apa saja yang diperlukan untuk melengkapi 

pendaftaran kelahiran, alur pengurusan, biaya denda, dan juga dasar hukum.   

   

  
  

  

 KEMATIAN   

Secara teknis, cara pendaftaran untuk pilihan Kematian sama dengan 

Kelahiran. Yang membedakan adalah jika di Kelahiran yang dimasukkan 

Data Bayi, akan ada langkah Data Jenazah di pilihan Kematian.  Ada 

perbedaan tampilan juga di pilihan Kematian, yaitu pilihan untuk 

melewati data Ibu atau Data Ayah, jika ayah dan ibu sudah meninggal 

lama dan NIK mereka sudah dihapus.    
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Masukkan data-data yang diperlukan ke kolom-kolom yang sudah disediakan.    

Secara umum langkah-langkahnya sama dengan ketika mendaftarkan 

Kelahiran. Pilihan menunya pun sama seperti Kelahiran, seperti Upload 

Kelengkapan, Monitoring, dan juga Persyaratan.   
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  Login   

Pilihan “Login” di sidebar digunakan untuk persetujuan atau approval oleh RT, RW, 

Kelurahan, dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Untuk 

masuk/login, klik tombol “Login” di pojok kanan atas halaman awal.   

  

   

  

   
   

Username untuk Ketua RT,RW,Kelurahan dapat registrasi di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, data User serta Password penanggung jawab aproval.  

   

   

   

   

   

        Tampilan login akan seperti berikut:   

   
   

Akan muncul data permohonan yang masuk dari warga RT/RW mereka, lengkap 

dengan nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nama ibu, dan nama bayi nya. Jika 

tampilan masih berwarna merah, itu berarti pejabat terkait (RT/RW/Kelurahan) 

belum memberikan approval atau persetujuan untuk permohonan yang diajukan.    

   

-  Cara approval   

Untuk melakukan persetujuan atau approval, dapat meng-klik tombol detail, dan 

nantinya akan muncul tampilan data lengkap dari permohonan yang diajukan. 

Lengkap dengan pilihan kelengkapan. Jika pemohon belum mengunggah 

kelengkapan yang disyaratkan, maka pengurus RT/RW/Kelurahan dapat 

membantu mengunggahkan.    
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Jika dirasa sudah lengkap, maka dapat meng-klik tombol “Verifikasi” yang berwarna kuning. 

Akan muncul kotak yang mengharuskan kita mengisi password verifikasi yang akan 

dikirimkan lewat SMS ke nomor Ketua RT/RW.   

   
   

   

   
Namun disediakan pilihan lain jika Ketua RT/RW tidak mendapatkan password 

verifikasi, yaitu melalui pilihan notifikasi yang terletak di bagian pojok kanan atas.    

     

Masukkan kode unik yang tertera disana kedalam kolom yang muncul ketika 

tombol “Verifikasi” di-klik, dan permohonan tersebut akan diverifikasi dan 

berubah warna menjadi hijau.   

   
   

   



  
User Guide PaceDukcapil (dukcapil.jayapurakota.go.id/pacedukcapil) 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura 2015  

Ketua RW akan melakukan hal yang sama dengan Ketua RT. Dan jika Ketua RW sudah 

melakukan approval/verifikasi, maka selanjutnya permohonan akan masuk ke 

Kelurahan untuk disetujui.    

   

Cara verifikasi di tingkat kelurahan sama dengan di tingkat Ketua RT dan Ketua RW, dan 

juga mencocokkan hasil unggahan berkas di aplikasi dengan berkas asli yang dibawa oleh 

pemohon ke kantor Kelurahan.    

   

Ada satu perbedaan pilihan untuk login Kelurahan yang tidak ada di level RT dan   

RW, yaitu pilihan cetak form F.2-01   

  

     

   
   

Form tersebut akan dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan Pemohon dan 

selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota 

jayapura.    

   

   

   

   


