
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN BELITUNG

INOVASI PELAYANAN PANTAS

(PELAYANAN ANTAR JEMPUT PRIORITAS)



1. PANTAS 

(PELAYANAN ANTAR JEMPUT PRIORITAS) 

 A. Pengertian :

 Pelayanan langsung ke rumah penduduk yang menjadi prioritas untuk

perekaman KTP-El dan mengantarkan langsung dokumen kependudukan

dan pencatatan sipil yang telah selesai dicetak. Selain ke rumah penduduk

petugas juga akan datang ke rumah sakit apabila penduduk sedang

dalam perawatan



DASAR HUKUM

- UU. No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan

- SE. Mendagri. No. 470/2807/SJ tgl. 15 Juni 2017 tentang Percepatan dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan .



URAIAN DASAR HUKUM

 UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat(1)

 Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi

Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

 a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan

mencatat Peristiwa Penting;

 b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional

kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

 c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan

Dokumen Kependudukan



LATAR BELAKANG

 Keinginan untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat. Terutama masyarakat

yang mengalami keterbatasan fisik (Disabilitas, sakit, lansia dan lain-lain) yang terkendala

untuk datang mengurus kepemilikan dokumen kependudukan yang mereka butuhkan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Bupati Belitung melalui Wakil Bupati Belitung

memberikan perintah dan arahan kepada Disdukcapil Kabupaten Belitung untuk melakukan

suatu inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

mendapatkan dokumen kependudukan. Untuk menindaklanjuti perintah dan arahan Bapak

Wakil Bupati Belitung tersebut maka Disdukcapil Kabupaten Belitung membuat inovasi

pelayanan yang dinamakan “PANTAS” (Pelayanan Antar Prioritas) dengan cara

menugaskan aparatur pada Disdukcapil Kabupaten Belitung untuk melakukan pelayanan

langsung kerumah penduduk dan mengantarkan dokumen kependudukan yang telah

selesai dicetak ke rumah penduduk tersebut.



TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

 Memudahkan penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

 Di prioritaskan kepada Penduduk Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil dan

Penduduk sakit



Pemohon Datang ke Dinas
Dukcapil Kab Belitung ke

bagian Pelayanan

Petugas melakukan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan inovasi
PANTAS dan menerima

dokumen pemohon

Petugas melaporkan dan
memberikan dokumen kepada

KABID adanya pelayanan
PANTAS

Tim PANTAS mendatangi
rumah Pemohon dan

Melaksanakan Perekaman
KTP-el

Petugas menghubungi
pemohon untuk

memberitahu bahwa Tim 
PANTAS akan mengunjungi

rumah pemohon

Tim PANTAS menyerahkan
berkas kepada operator 
untuk mencetak KTP-el

Tim PANTAS mengantarkan
KTP-el kerumah pemohon

KABID memverifikasi berkas
yang masuk untuk Pelayanan

PANTAS dan memberikan
jadwal pelayanan PANTAS


