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Sambutan Walikota YogYakarta
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Tren pelayanan publik kepada masyarakat pada dasa warsa terakhir ini 
telah bertransformasi menjadi media layanan interaksi multi arah, di mana 
dibutuhkan ketepatan, kesesuaian, kecepatan, kehandalan dan memadai
nya layanan, serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 
mendasar. Aspek lain yang tidak kalah penting bagi sebuah layanan publik, 
haruslah memudahkan dan dapat diakses oleh segenap masyarakat, user-
friendly, transparan, akuntabel dan juga bersifat inklusif merangkul semua 
kelompok masyarakat tanpa kecuali.

Di era pembangunan 4.0, di mana mengikuti perkembangan teknologi 
informasi digital menjadi salah satu kunci dalam mengakselerasi, meng
efisienkan serta mengefektifkan pelayanan publik kepada masyarakat; 
sejalan dengan Kota Yogyakarta menjadi pilot project dalam Gerakan 
menuju 100 Smart City di Indonesia, maka kehadiran aplikasi Jogja Smart 
Service (JSS) sejak tahun 2018, di mana saat ini sudah memasuki era JSS 
versi 3, menjadi salah satu pilar penting dalam menyelaraskan dan men
dukung pembangunan Kota Yogyakarta sesuai dengan Visi, Misi, RPJMD 
2017 – 2022 dan RPJPD 2005 – 2025.

Buku Panduan Jogja Smart Service ini diharapkan akan mampu menjadi 
sarana pembimbing (guideline) yang strategis bagi segenap warga yang 
beraktivitas, berusaha, berkarya di Kota Yogyakarta; di mana saat ini 
dengan kurang lebih 188 fitur aplikasi, telah menjadi “Balaikota Yogyakarta 
di dunia maya”. Sebagian besar layanan masyarakat telah dapat dilayani 
secara online, tanpa harus bersusahpayah mengurus dokumen ke sana 
ke mari, namun berbagai layanan yang dibutuhkan dari Pemerintah Kota 
Yogyakarta dapat diperoleh dengan mudah, cukup dengan mengunduh, 
mengklik Jogja Smart Service serta dengan mengikuti panduan yang 
terdapat di dalamnya.
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Kami berpesan agar siapa saja dapat menggunakan Buku Panduan JSS ini 
dengan sebaikbaiknya, dan saya yakin akan membawa manfaat bagi 
segenap warga Yogyakarta.

Terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 WALIKOTA YOGYAKARTA

 H. HARYADI SUYUTI
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SelaYang PanDang JSS
JSS atau Jogja Smart Service adalah sebuah Aplikasi Layanan Publik secara 
digital yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bagi masyarakat 
maupun pegawai. JSS bisa diartikan sebagai Balai Kota virtual atau portal 
maya Pemerintah Kota Yogyakarta, karena masyarakat seakan dibawa 
ke Balai Kota untuk mendapatkan layanan yang lengkap hanya dengan 
sentuhan jari.

BAGAImAnA CARA menGAKSeS JSS?

JSS dapat diakses menggunakan ponsel pintar melalui instalasi/pema
sangan aplikasi dan juga melalui peramban (web browser).

1. Untuk versi mobile, aplikasi JSS dapat diunduh melalui Play Store bagi 
pengguna android; atau App Store untuk pengguna iOS.

2. JSS juga tersedia dalam versi web dan bisa diakses menggunakan 
peramban baik menggunakan komputer/laptop dan juga aplikasi 
peramban di ponsel pintar, dengan melalui alamat jss.jogjakota.go.id.

SIApA penGGUnA JSS?

Pengguna JSS tidak hanya terbatas bagi warga Kota Yogyakarta, tapi selu
ruh masyarakat yang membutuhkan layanan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Melalui konsep Single ID (satu identitas yaitu Nomor Induk Kependudukan 
atau NIK), Single Window (satu aplikasi portal), dan Single Sign On (SSO 
atau satu akun untuk semua layanan), dengan menggunakan aplikasi JSS 
memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang dise
diakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Saat ini melalui JSS tersedia 175 
layanan yang terdiri dari Layanan Jasa, layanan administrastif dan layanan 
informasi.



akun JSS
Instalasi Aplikasi Jogja Smart Service 
Registrasi dan Aktivasi Akun Pengguna JSS 
Lupa Password ∫ Customer Service JSS
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inStalaSi aPlikaSi  
JogJa Smart Service
Untuk dapat memanfaatkan layanan yang ada pada aplikasi Jogja Smart 
Service, pengguna harus melakukan instalasi aplikasi sebagai langkah 
pertama. Sebelum memulai proses instalasi, pastikan perangkat pengguna 
memiliki ketersediaan penyimpanan/memori yang memadai. Aplikasi Jogja 
Smart Service tersedia pada perangkat berbasis Android dan IoS dengan 
langkahlangkah instalasi sebagai berikut.

1 Pada perangkat berbasis Android, buka Playstore dengan memilih 
ikon “playstore” seperti tampak pada gambar lalu ketikkan “Jogja 
Smart Service” pada kolom pencarian. Pada perangkat iOS, buka 
Appstore dengan memilih ikon “Appstore” seperti tampak pada 
gambar lalu ketikkan “Jogja Smart Service” pada kolom pencarian.
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2 Pada Android, pilih “instal” kemudian tunggu sampai proses selesai. 
Pada iOS, pilih “get” lalu “install” dan tunggu sampai proses selesai.

3 Bila proses instalasi berhasil, 
akan tampil logo Jogja Smart 
Service pada daftar aplikasi.
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regiStraSi Dan aktivaSi akun 
Pengguna JSS
Setelah melakukan instalasi aplikasi pada ponsel, pengguna harus mela
kukan registrasi dan aktivasi akun Jogja Smart Service. Satu pengguna hanya 
dapat memiliki satu akun saja dengan nomor induk kependudukan (NIK) 
sebagai data tunggalnya. Untuk registrasi dan aktivasi akun, dibutuhkan 
NIK dan nomor telepon seluler atau email.

1 Buka aplikasi Jogja Smart Service dengan cara mengetuk pada ikon 
aplikasi. Kemudian ketuk pada ikon “masuk” yang terdapat pada 
pojok kanan atas aplikasi.

2 Pada tampilan berikutnya, gulir ke bawah lalu pilih “daftar di sini”. 
Kemudian halaman pendaftaran akan terbuka. Masukkan 16 digit 
NIK KTP lalu lengkapi formulir pendaftaran.
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3 Pilih “melalui Whatsapp” untuk melalui proses registrasi dan 
aktivasi akun melalui Whatsapp. Pastikan aplikasi Whatsapp 
terinstal di perangkat. Atau pilih “melalui e-mail” untuk melalui 
proses registrasi dan aktivasi akun melalui email. Pastikan email 
yang dicantumkan dapat diakses.

4 Setelah formulir terisi lengkap, 
setujui syarat dan ketentuan 
dengan memberikan tanda 
centang pada kolom yang 
tersedia lalu ketuk “mendaftar”.

5 Apabila proses registrasi melalui WhatsApp berhasil, Anda akan 
langsung diarahkan ke aplikasi WhatsApp dengan teks pesan 
otomatis. Pilih tombol kirim untuk melakukan verifikasi akun. 
Apabila proses registrasi dilakukan melalui e-mail, cek inbox/pesan 
masuk pada email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu buka 
email dari Jogja Smart Service.
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6 Untuk melanjutkan proses registrasi akun melalui WhatsApp,  
ketuk pada link/tautan berwarna biru yang termuat dalam pesan 
WhatsApp. Untuk melanjutkan proses registrasi akun melalui 
e-mail, ketuk pada link/tautan berwarna biru dengan tulisan “Klik 
Disini untuk Aktivasi akun”

7 Proses registrasi dan aktivasi 
selesai. Akan tampil notifikasi 
seperti pada gambar berikut.
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luPa PaSSWorD
Lupa password JSS? Jangan panik. Lakukan langkahlangkah berikut:

1. Buka JSS aplikasi mobile, Klik icon Login.
2. Klik tulisan “Lupa Kata Sandi”.
3. Masukkan Nomor KTP yang terdaftar di JSS lalu klik “Kirim”.
4. Klik metode verifikasi, misal: klik email (pastikan email yg diklik adalah 

email didaftarkan).
5. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke inbox email.
6. Masukkan kode verifikasi di kolom tersedia di aplikasi JSS, Klik Verifikasi 

(untuk konfirmasi).
7. Masukkan Password baru, Klik Simpan.
8. Tertampil pesan notifikasi bahwa perubahan Password telah Berhasil.

Untuk panduan berguna lainnya: https://jss.jogjakota.go.id/v3/panduan
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cuStomer Service JSS
JSS Chat Assisten (Customer Service JSS) adalah layanan pendampingan 
yang tersedia secara online dan dapat diakses melalui JSS Web atau JSS 
mobile dengan menggunakan kanal aplikasi WhatsApp. Gunakan layanan 
ini bila menemui kendala dalam menggunakan layanan JSS. Silakan ikuti 
panduan yang tertampil pada gambar di bawah atau kunjungi alamat url: 
jss.jogjakota.go.id/v3/bantuan.

Cara mengakses CS JSS melalui Web jss.jogjakota.go.id:

Cara mengakses CS JSS melalui JSS Mobile (Andorid/iOS):



laYanan 
kegaWatDaruratan
Gawat Darurat, Kebakaran, Penyelamatan Jiwa 
Kekerasan (SIKAP)
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gaWat Darurat, kebakaran, 
PenYelamatan JiWa
Layanan Gawat Darurat, Kebakaran, dan Penyelamatan Jiwa dapat diakses 
dengan mudah melalui aplikasi Jogja Smart Service. Ketiga layanan 
tersebut terdapat dalam menu Kedaruratan.

1 Buka aplikasi Jogja Smart 
Service kemudian klik ikon 
Kedaruratan.

2 Pilih layanan yang dibutuhkan sesuai dengan ikon yang tertera: 
Gawat Darurat, Kebakaran, atau penyelamatan Jiwa. Kemudian 
unggah gambar dan isi keterangan, lalu klik Kirim.
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kekeraSan (SikaP)
Sama seperti layanan Gawat Darurat, Kebakaran, dan Penyelamatan Jiwa, 
layanan pengaduan Kekerasan (SIKAP) dapat diakses dengan mudah 
melalui menu Kedaruratan pada aplikasi Jogja Smart Service.

1 Buka aplikasi Jogja Smart 
Service kemudian klik ikon 
Kedaruratan.

2 Pilih ikon Kekerasan (SIKAp). Kemudian klik Lapor pengaduan 
pada tampilan yang muncul selanjutnya.
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3 Isi identitas pada kolomkolom yang tersedia. Setelah seluruhnya 
dilengkapi, klik Buat pengaduan.
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laYanan kePenDuDukan  
Dan catatan SiPil  
Serta laYanan 
kelurahan kemantren
Permohonan Akta Kelahiran 
Permohonan KIA (Kartu Identitas Anak) 
Permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
Permohonan Akta Kematian 
Konsolidasi Data Penduduk (JOGJA SOLID) 
NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) 
Pendaftaran Pelayanan Pemakaman 
Perizinan yang Dikeluarkan oleh Kemantren
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Permohonan akta kelahiran
Akta Kelahiran merupakan menu untuk mengakses layanan administrasi 
Akta Kelahiran bagi warga kota Yogyakarta secara online. Layanan ini 
meliputi Permohonan Akta, Perubahan Data, Penggantian, dan Keabsahan. 
Layanan ini tersedia dalam JSS versi Website dan Mobile.

1 Buka JSS, pilih menu “Kependudukan dan Catatan Sipil” lalu pilih 
“Akta Kelahiran” atau ketikan “lahir” pada kolom pencarian lalu pilih 
“ Akta Kelahiran”.

2 Akan muncul empat pilihan:

 ∫ Permohonan Baru: untuk pem
buatan Akta Kelahiran Baru

 ∫ Perubahan Data: layanan per
ubahan data Akta Kelahiran

 ∫ Penggantian: bagi yang sudah 
pernah memiliki Akta kelahiran 
tetapi hilang atau rusak

 ∫ Keabsahan: untuk memperoleh 
Surat Keterangan Keabsahan 
Akta Kelahiran

Silakan pilih sesuai kebutuhan.
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3 Baca dan siapkan dokumen 
persyaratan lalu “tutup”

 ∫ Untuk permohonan Baru: 
Surat Keterangan Kelahiran 
dari Rumah Sakit/Bidan/Klinik/
fasilitas kesehatan lain, Akta 
Nikah/Akta Perkawinan, Kartu 
Keluarga, dan Kartu Tanda 
Penduduk Kedua Orang Tua. 

 ∫ Untuk perubahan Data: 
formulir permohonan yang 
diunduh di kependudukan.
jogjakota.go.id/formulir, KTP 
orang tua, Kartu Keluarga 
orang tua terbaru, Akta 
Kelahiran, dan Surat Putusan 
Sidang Pengadilan. 

 ∫ Untuk penggantian: Surat Kehilangan dari Kepolisian, Kutipan 
Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk 
Pelapor, Surat Rekomendasi/Keabsahan Akta bila Akta terbitan 
luar kota. 

 ∫ Untuk Keabsahan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, 
dan Kartu Tanda Penduduk Pelapor

Syarat dokumen dapat berubah sewaktuwaktu. Silakan ikuti 
persyaratan yang tercantum di Aplikasi.

4 Untuk permohonan Baru, isi 
dengan lengkap data pemohon 
termasuk nomor WhatsApp 
untuk memudahkan komunikasi 
dengan petugas.
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5 Pilih status yang dimohonkan. Bila nama termohon tercantum 
dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “NIK dalam Anggota Keluarga” 
lalu isi kolom ‘hubungan dengan yang dimohonkan”. Bila termohon 
tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “orang lain” 
lalu unggah surat kuasa, KTP Pemberi Kuasa, dan KTP Penerima 
Kuasa. Permohonan oleh petugas juga wajib menunggah dokumen 
tersebut. Apabila data pemohon sudah benar dan seluruhnya terisi, 
centang pada kolom pernyataan lalu pilih “Berikutnya”

6 Lengkapi Data Kelahiran, Data Keluarga, Data Ibu Kandung, Data 
Ayah Kandung, Data Saksi I, Data dan, Saksi II lalu pilih “Berikutnya”
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Untuk perubahan Data, lengkapi 
Data Pelapor, Data Kutipan Akta 
yang Dimohonkan, dan Data 
Putusan Sidang.

Untuk penggantian dan 
Keabsahan, lengkapi Data 
Pelapor dan Data Kutipan Akta 
yang dimohonkan.
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Keabsahanpenggantian

7 Setelah data lengkap, unggah 
dokumen pendukung untuk 
memudahkan verifikasi. Pastikan 
format dan ukuran dokumen 
sesuai persyaratan. Bila dokumen 
pendukung sudah terunggah, 
pilih “Kirim Permohonan”

8 Apabila permohonan berhasil, 
maka akan muncul notifikasi. 
Pemohon dapat memantau 
perkembangan layanan pada 
sub menu “riwayat pelayanan” 
dan akan mendapatkan 
notifikasi apabila permohonan 
telah selesai diproses.

Pemohon juga dapat mencetak 
bukti permohonan serta 
memperbaiki/melengkapi isian 
formulir apabila dibutuhkan.
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Permohonan kia  
(kartu iDentitaS anak)
Permohonan KIA merupakan menu untuk mengakses layanan administrasi 
Kartu Identitas Anak bagi warga kota yogyakarta berusia 0 – 17 tahun 
kurang satu hari. Layanan administrasi tersebut meliputi permohonan KIA 
baru (dan perpanjangan untuk anak di atas usia 5 tahun), permohonan 
perubahan data, dan permohonan penggantian KIA. Layanan ini tersedia 
dalam JSS versi Website dan Mobile.

1 Buka JSS, pilih menu “Kependudukan dan Catatan Sipil” lalu pilih 
“permohonan KIA” atau ketikan “KIA” pada kolom pencarian lalu 
pilih “Permohonan KIA”
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2 Akan muncul tiga pilihan:

 ∫  Baru: untuk pemohon usia 
05 tahun yang belum pernah 
memiliki KIA atau perpan
jangan bagi pemohon yang 
sudah memiliki KIA 05 tahun 
dan ingin memperpanjang ke 
usia 5 tahun – 17 tahun 
kurang satu hari

 ∫  Perubahan data: untuk 
perubahan data KIA

 ∫  Penggantian: untuk pemohon 
yang sudah pernah memiliki 
KIA tetapi kartu hilang/rusak.

Silakan pilih sesuai kebutuhan.

3 Baca dan siapkan dokumen 
persyaratan lalu “tutup”

 ∫  Untuk permohonan KIA baru/
perpanjangan, siapkan Kartu 
Keluarga, Akta Kelahiran, pas 
foto formal berwarna anak, 
dan kia lama 05 tahun (bagi 
yang perpanjangan).

 ∫  Untuk perubahan data, 
siapkan Kartu Keluarga 
dengan data terbaru, Akta 
Kelahiran, KIA lama, dan pas 
foto formal berwarna anak.

 ∫  Untuk penggantian KIA, 
siapkan Kartu Keluarga, Akta 
Kelahiran, pas foto formal 
anak berwarna, KIA lama 
(untuk penggantian karena 
rusak) atau Surat Keterangan 
Kehilangan dari Kepolisian 
(untuk penggantian karena 
hilang).
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4 Isi dengan lengkap data 
pemohon termasuk nomor 
WhatsApp untuk memudahkan 
komunikasi dengan petugas

5 Pilih status yang dimohonkan. 
Bila nama termohon tercantum 
dalam Kartu Keluarga pemohon, 
pilih “NIK dalam Anggota Keluarga” 
lalu isi kolom ‘hubungan dengan 
yang dimohonkan”. Bila termohon 
tidak tercantum dalam Kartu 
Keluarga pemohon, pilih “orang 
lain” lalu unggah surat kuasa, 
KTP Pemberi Kuasa, dan KTP 
Penerima Kuasa. Permohonan 
oleh petugas juga wajib 
menunggah dokumen tersebut.

6 Apabila data pemohon sudah 
benar dan seluruhnya terisi, 
centang pada kolom pernyataan 
lalu klik “berikutnya”
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7 Lengkapi data KIA. Untuk permohonan baru, bila termohon adalah 
diri sendiri atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga, 
pemohon dapat langsung memilih termohon dari daftar yang 
tersedia. Data lengkap akan muncul secara otomatis. Bila seluruh 
data sudah benar, silakan klik “berikutnya”.

Apabila termohon tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pemohon, 
maka masukan NIK termohon lalu klik “check” dan pastikan seluruh 
data yang tercantum sudah benar lalu klik “berikutnya”.

Untuk perubahan data, silakan 
pilih “data yang akan diubah di 
KK” lalu pilih NIK atau masukan 
NIK dan “check”. Lengkapi data 
lain dan klik “berikutnya”.
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Untuk penggantian karena 
hilang atau rusak, silakan pilih 
“jenis permohoan”, pilih NIK 
yang tampil atau masukan NIK 
dan “check”. Lengkapi data lain 
dan klik “berikutnya”.

8 Setelah data KIA lengkap, 
unggah dokumen pendukung 
untuk memudahkan verifikasi. 
pastikan format dan ukuran 
dokumen sesuai persyaratan. 
bila dokumen pendukung udah 
terunggah, pilih “kirim 
permohonan”.

9 Apabila permohonan berhasil, 
maka akan muncul notifikasi. 
Pemohon dapat memantau 
perkembangan layanan pada 
sub menu “riwayat pelayanan” 
dan akan mendapatkan 
notifikasi apabila permohonan 
telah selesai diproses.

Pemohon juga dapat mencetak 
bukti permohonan serta 
memperbaiki/melengkapi isian 
formulir apabila dibutuhkan.
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Permohonan ktP  
(kartu tanDa PenDuDuk)
Permohonan KTP merupakan menu untuk mengakses layanan adminis
trasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Kota Yogyakarta. Layanan 
administrasi ini meliputi permohonan pembuatan KTP baru, permohonan 
perubahan data KTP, serta permohonan penggantian KTP. Layanan 
Permohonan KTP tersedia baik dalam Jogja Smart Service versi Website 
maupun versi Mobile.

1 Buka JSS, pilih menu “Kependudukan dan Catatan Sipil” lalu pilih 
“Permohonan KTP” atau ketikan “KTP” pada kolom pencarian dan 
pilih “Permohonan KTP”
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2 Akan muncul tiga pilihan:

 ∫ Baru: untuk pemohon berusia 
17 tahun ke atas dan belum 
pernah melakukan perekaman 
data biometrik KTP. 

 ∫ Perubahan data: untuk 
mengubah data yang 
tercantum di KTP.

 ∫ Penggantian: untuk pemohon 
yang sudah pernah memiliki 
KTP tetapi kartu hilang/rusak. 

Silakan pilih sesuai kebutuhan.

3 Baca dan siapkan persyaratan 
lalu “tutup”

 ∫ Untuk permohonan KTP baru, 
persiapkan Kartu Keluarga 
(KK).

 ∫ Untuk perubahan data, 
persiapkan KK dengan data 
terbaru dan KTP lama. 

 ∫ Untuk penggantian KTP, 
persiapkan KK, KTP lama (untuk 
penggantian karena rusak) atau 
Surat Keterangan Kehilangan 
dari Kepolisian (untuk 
penggantian karena hilang).

4 Isi data pemohon termasuk 
nomor whatsapp untuk 
memudahkan komunikasi 
dengan petugas.
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5 Pilih status yang dimohonkan. Bila nama termohon tercantum 
dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “NIK dalam Anggota Keluarga” 
lalu isi kolom ‘hubungan dengan yang dimohonkan”. Bila termohon 
tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “orang lain” 
lalu unggah surat kuasa, KTP Pemberi Kuasa, dan KTP Penerima 
Kuasa. Permohonan oleh petugas juga wajib mengunggah dokumen 
tersebut. Apabila data pemohon sudah benar dan seluruhnya terisi, 
silakan centang pada kolom pernyataan lalu klik “berikutnya”

6 Pemohon wajib melengkapi data KTP. Untuk permohonan baru, bila 
termohon adalah diri sendiri atau anggota keluarga dalam satu KK, 
pemohon dapat langsung memilih termohon dari daftar yang 
tersedia. data lengkap akan muncul secara otomatis. bila seluruh 
data sudah terisi, silakan klik “berikutnya”

Apabila termohon tidak 
tercantum dalam KK pemohon, 
maka masukan NIK termohon 
lalu klik “check” . Pastikan 
seluruh data yang tercantum 
sudah benar lalu klik 
“berikutnya”
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Untuk perubahan data, pilih 
“data yang akan diubah di KK” 
lalu pilih NIK atau masukan 
NIK dan “check”. Lengkapi 
data lain dan klik “berikutnya”. 

Untuk penggantian karena 
hilang atau rusak, pilih “jenis 
permohonan”, lalu pilih NIK 
atau masukan NIK dan 
“check”. Lengkapi data lain 
dan klik “berikutnya”.

7 Setelah data KTP lengkap, 
unggah dokumen pendukung 
untuk memudahkan verifikasi. 
Pastikan format dan ukuran 
dokumen sesuai persyaratan. 
Apabila dokumen pendukung 
sudah terunggah, pilih “kirim 
permohonan”

8 Apabila permohonan berhasil, 
maka akan muncul notifikasi. 
Pemohon dapat memantau 
perkembangan layanan pada 
sub menu “riwayat pelayanan” 
dan akan mendapatkan 
notifikasi apabila permohonan 
telah selesai diproses.

Pemohon juga dapat mencetak 
bukti permohonan serta 
memperbaiki/melengkapi isian 
formulir apabila dibutuhkan.
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Permohonan akta kematian
Akta Kematian merupakan menu untuk mengakses layanan administrasi 
Akta Kematian bagi warga kota Yogyakarta secara online. Layanan adminis
trasi tersebut meliputi Permohonan Akta, Perubahan Data, Penggantian, 
dan Keabsahan. Layanan ini tersedia dalam JSS versi Website dan Mobile. 

1 Buka JSS, pilih menu “Kependudukan dan Catatan Sipil” lalu pilih 
“Akta Kematian” atau ketikkan “Kematian” pada kolom pencarian 
lalu pilih “Akta Kematian”

2 Pilih sesuai kebutuhan:

 ∫ Permohonan Akta: pembuatan 
Akta bagi peristiwa kematian 
yang belum pernah dilaporkan.

 ∫ Perubahan data: untuk 
perubahan data pada Akta 
Kematian.

 ∫ Penggantian: untuk Akta 
Kematian yang sudah pernah 
terbit tetapi hilang/rusak. 

 ∫ Keabsahan: untuk memper
oleh Surat Keterangan 
Keabsahan Akta Kematian.
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3 Baca dan siapkan dokumen 
persyaratan lalu “tutup”

 ∫ Untuk permohonan Akta 
Kematian, siapkan Surat 
Kematian dari dokter atau 
Lurah setempat. Apabila yang 
meninggal berstatus orang 
asing, maka siapkan dokumen 
perjalanan Republik Indonesia. 
Bagi kematian tanpa identitas 
jelas dilampiri surat keterangan 
kepolisian, bagi kematian 
yang tidak jelas keberadaan/
hilang jenasah dilampiri surat 
penetapan pengadilan atau 
pernyataan kematian dari maskapai penerbangan. Bagi penduduk 
yang meninggal di luar NKRI, dilampiri surat keterangan kematian 
dari Perwakilan Republik Indonesia.Bagi seseorang yang tidak 
terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, 
melampirkan Penetapan Pengadilan. 

 ∫ Untuk perubahan Data: formulir permohonan yang diunduh di 
htpps://kependudukan.jogjakota.go.id/formulir, KTP orang tua, 
Kartu Keluarga orang tua terbaru, Akta Kelahiran, dan Surat 
Putusan Sidang Pengadilan. 

 ∫ Untuk penggantian dan Keabsahan: Salinan Penetapan Peng
adilan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan KTP. 

4 Untuk permohonan Akta 
Kematian (Baru), Isi dengan 
lengkap data pemohon 
termasuk nomor WhatsApp 
untuk memudahkan komunikasi 
dengan petugas.
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5 Pilih status yang dimohonkan. Bila nama termohon tercantum 
dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “NIK dalam Anggota Keluarga” 
lalu isi kolom ‘hubungan dengan yang dimohonkan”. Bila termohon 
tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pemohon, pilih “orang lain” 
lalu unggah surat kuasa, KTP Pemberi Kuasa, dan KTP Penerima 
Kuasa. Apabila data pemohon sudah benar dan seluruhnya terisi, 
centang pada kolom pernyataan lalu klik “berikutnya”

6 Lengkapi data kematian, lalu pilih “berikutnya”.
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7 Lengkapi Data Kematian, Data Ibu, Data Ayah, Data Saksi I, dan 
Data Saksi II, lalu pilih “Berikutnya”

Untuk perubahan Data, lengkapi Data Pelapor, Data Kutipan Akta 
yang Dimohonkan, dan Data Putusan Sidang.
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Untuk penggantian dan 
Keabsahan, lengkapi Data 
Pelapor dan Data Kutipan Akta 
yang dimohonkan

Keabsahanpenggantian
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8 Setelah data lengkap, unggah 
dokumen pendukung untuk 
memudahkan verifikasi. Pastikan 
format dan ukuran dokumen 
sesuai persyaratan. Bila dokumen 
pendukung sudah terunggah, 
pilih “Kirim Permohonan”

9 Apabila permohonan berhasil, 
maka akan muncul notifikasi. 
Pemohon dapat memantau 
perkembangan layanan pada 
sub menu “riwayat pelayanan” 
dan akan mendapatkan 
notifikasi apabila permohonan 
telah selesai diproses.

Pemohon juga dapat mencetak 
bukti permohonan serta 
memperbaiki/melengkapi isian 
formulir apabila dibutuhkan.
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konSoliDaSi Data PenDuDuk  
(JogJa SoliD)
Konsolidasi data penduduk adalah layanan sinkronisasi data kependudukan 
di wilayah dengan data penduduk nasional. Layanan ini dapat digunakan 
oleh warga kota yogyakarta yang data kependudukannya tidak dikenali oleh 
sistem perbankan, pertanahan, provider seluler, pedulilindungi.id, dll.

1 Buka JSS, pilih menu “Kependudukan dan Catatan Sipil” lalu pilih 
“Konsolidasi Data Penduduk” atau ketikan “Konsolidasi” pada 
kolom pencarian dan pilih “Konsolidasi Data Penduduk”.

2 Akan muncul bagian riwayat. 
Gulir ke bawah lalu pilih 
“permohonan”
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3 Cek data pada formulir, pilih alasan, unggah dokumen yang disya
rat kan, lalu pilih anggota keluarga yang data kependudukannya 
akan dikonsolidasikan.

4 Data anggota keluarga yang 
dipilih akan tertampil. Bila telah 
sesuai, “ajukan konsolidasi”.

Bila permohonan berhasil, akan 
tertampil data permohonan 
beserta detail status dan aksi.

5 Progress permohonan dapat 
dicek melalui pilihan menu 
Riwayat. Apabila permohonan 
ditolak atau perlu perbaikan, 
silakan kembali pada langkah 
awal untuk melakukan 
permohonan kembali.
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ntcr (nikah talak cerai ruJuk)
Layanan NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) merupakan bagian dari layanan 
pendaftaran online untuk pelayanan di kelurahan dan kemantren. Layanan 
ini dapat diakses baik melalui aplikasi mobile Jogja Smart Service maupun 
melalui website jss.jogjakota.go.id.

1 Masuk pada menu Kependudukan 
dan Catatan Sipil dengan telusuri 
layanan kemudian ketik “Kepen
dudukan dan Catatan Sipil” atau 
ketuk opsi “lihat semua”.

2 Setelah masuk pada menu 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil, ketuk pada menu Layanan 
Kelurahan & Kecamatan.

3 Gulir ke bawah hingga 
menemukan NTCR (Nikah Talak 
Cerai Rujuk)
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Layanan ini diperuntukkan bagi warga Kota Yogyakarta untuk mengajukan 
permohonan pelayanan yang meliputi permohonan untuk pernikahan, 
perceraian, keterangan kematian suami/istri, dan keterangan wali nikah. 
Pada layanan NTCR ini dibutuhkan pengantar RT dan atau RW. Apabila Ketua 
RT dan atau RW belum terdaftar pada sistem, pengajuan surat pengantar 
RT/RW dilakukan secara manual untuk kemudian difoto dan dilampirkan 
pada kolom masingmasing menu yang telah disediakan.

A. nIKAH/RUJUK

Setelah masuk pada menu Nikah/Rujuk, mohon untuk 
mempersiapkan persyaratan Nikah/Rujuk yang meliputi:

1. Pengantar RT dan RW
2. Foto Copy KK kedua calon mempelai
3. Foto Copy KTP kedua calon mempelai
4. Foto Copy Akta Kelahiran kedua calon mempelai
5. Foto Copy Akta Kematian/Perceraian bagi Janda/Duda
6. Surat Cerai Asli jika calon pengantin berstatus Duda/Janda
7. Pas foto berwarna kedua calon mempelai ukuran 2x3 2 lembar

Input data pada kolom yang telah disediakan dan lampirkan foto/gambar 
dari persyaratan yang sudah dipersiapkan. Ketuk “Kirim Permohonan” 
apabila semua telah terisi.

B. CeRAI/TALAK

Setelah masuk pada menu Cerai/Talak, mohon untuk 
mempersiapkan dokumen persyaratan Cerai yakni:

1. pengantar RT RW
2. Surat Rekomendasi cerai dari KUA
3. KTP pemohon dan No HP pemohon
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Input data pada kolom yang telah disedia kan dan lampirkan foto/gambar 
dari per syaratan yang sudah dipersiapkan. Ketuk “Kirim Permohonan” 
apabila semua telah terisi.

C. KeTeRAnGAn KemATIAn SUAmI/ISTRI

Input data pada kolom yang telah disediakan dan 
lampirkan foto/gambar dari persyaratan yang sudah 
dipersiapkan, yakni:

1. KTP pemohon
2. FC KTP almarhum/almarhumah

Ketuk “Kirim Permohonan” apabila semua isian formulir telah terisi.

D. KeTeRAnGAn WALI nIKAH

Input data pada kolom yang telah disediakan dan 
lampirkan foto/gambar dari persyaratan yang sudah 
dipersiapkan yakni:

1. KTP Wali nikah
2. KTP mempelai

Ketuk “Kirim Permohonan” apabila semua isian formulir telah terisi.
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PenDaftaran PelaYanan 
Pemakaman
Izin Pemakaman adalah pemberian izin yang diberikan oleh Kemantren 
kepada orang pribadi untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap 
orang tanpa membedakan agama dan golongan di Tempat Pemakaman 
Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Izin yang dimaksud 
meliputi izin pesan tempat, izin penggunaan tanah, izin pemasangan 
batu nisan, dan izin pemindahan kerangka. Ada 4 tempat pemakaman 
umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu MergangsanSasanalaya, 
Mantrijeronsarilaya, TegalrejoUtaralaya, WirobrajanPracimalaya.

LAYAnAn KeLURAHAn DAn KeCAmATAn

Buka JSS, pilih menu “kependudukan dan pencatatan Sipil” lalu 
pilih “layanan Kelurahan dan kemantren”.
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A. IzIn peSAn TempAT

1 Pilih “izin pesan tempat” 
(gambar bawah). Kemudian 
akan muncul “syarat izin pesan 
tempat” yang wajib dilengkapi 
oleh pemohon (gambar kanan).

2 Pemohon mengisi “data pemohon” secara lengkap antara lain: 
NIK, Nama, Alamat Lengkap, dan No. HP.

3 Pemohon mengisi data 
pemakaman secara lengkap. 
Untuk deret, blok dan Nomor, 
pemohon sebelum mengisi data 
pemakaman menghubungi juru 
Kunci yang ada di 4 tempat 
pemakaman.
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4 Upload Bukti berkas untuk 
mempermudah verifikasi (foto). 
Kemudian kirim permohonan.

B. IzIn penGGUnAAn TAnAH

1 Pilih “Izin penggunaan Tanah” 
(gambar bawah). Kemudian 
akan muncul “syarat izin 
penggunaan tanah” yang wajib 
dilengkapi oleh pemohon 
(gambar kanan).

2 Pemohon wajib mengisi data 
pemohon secara lengkap (NIK, 
Nama, Alamat Lengkap, No. HP)
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3 Pemohon mengisi data pemakaman. Kemudian unggah Bukti 
Berkas untuk mempermudah verifikasi:

a. Unggah fotokopi KTP pemohon atau ahli waris yang masih berlaku
b. Unggah surat kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit atau surat 
c. keterangan Kematian dari RT/RW/Lurah
d. Unggah berkas keluarga tidak mampu

Kemudian kirim permohonan.

C. IzIn pemASAnGAn BATU nISAn

1 Pilih Izin Pemasangan Batu Nisan. 
Kemudian pemohon wajib me
lengkapi syarat izin pemasangan 
batu nisan yakni:

a. Fotokopi izin penggunaan 
tanah untuk pemakaman/
perpanjangan dan menun
jukkan izin penggunaan 
tanah untuk pemakaman/
perpanjangan yang asli.

b. Mengisi formulir permohonan.
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2 Pemohon wajib melengkapi “Data Pemohon” yakni: NIK, nama, alamat 
lengkap, no. HP. Lalu pemohon melengkapi “Data Pemakaman”

3 Pemohon mengupload Bukti 
Berkas untuk mempermudah 
verifikasi. Foto berkas (unggah 
fotokopi izin penggunaan tanah 
untuk pemakaman/perpan
jangan). Kemudian klik kirim 
permohonan.

D. IzIn pemInDAHAn KeRAnGKA

1 Pilih izin pemindahan kerangka
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2 Pemohon wajib melengkapi 
syarat izin pemasangan batu 
nisan, yakni:

a. fotokopi izin penggunaan 
tanah untuk pemakaman/per
panjangan dan menunjukkan 
izin penggunaan tanah untuk 
pemakaman/perpanjangan 
yang asli.

b. Mengisi formulir permohonan.

Kemudian klik Tutup.

3 Pemohon mengisi data Data 
pemohon secara lengkap, yakni:
Isi data pemohon (NIK, nama, 
alamat lengkap, No. HP). 
Kemudian pemohon melengkapi 
Data Pemakaman serta Data 
Pemindahan, antara lain: Pindah 
ke tempat pemakaman, Blok, 
Nomor, Keterangan.
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4 Upload Bukti berkas untul 
mempermudah verifikasi yakni: 
Foto berkas unggah fotokopi izin 
penggunaan tanah untuk 
pemakaman/Perpanjangan. 
Kemudian klik kirim permohonan
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Perizinan Yang Dikeluarkan  
oleh kemantren
Layanan milik Pemerintah Kota Yogyakarta tentang perizinan yang dike
luarkan oleh Kemantren antara lain: izin reklame. Izin RTHP, izin Pondokan, 
Izin parkir tidak tetap dan izin penggunaan aset.

Buka JSS, pilih menu 
“kependudukan dan Pencatatan 
Sipil” lalu pilih “layanan 
Kelurahan dan kemantren”. 
Kemudian pilih perizinan yang 
dikeluarkan oleh Kemantren.
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A. IzIn ReKLAme

Izin Reklame Papan Nama Usaha/Profesi yang Menempel Pada Bangunan/
Gedung adalah pemberian izin yang diberikan oleh Camat kepada pemohon 
untuk memasang reklame papan nama usaha/profesi yang menempel pada 
bangunan atau gedung dengan ketentuan ukuran maksimal 1 (satu) meter 
persegi dan tidak ada muatan atau isi dari produk sponsor.

1 Pilih Izin reklame

2 Pemohon melengkapi syarat izin 
reklame sebagai berikut:

a. Ukuran maksimal 1 m2 (satu 
meter persegi)

b. Tidak ada muatan dan isi dari 
produk sponsor

c. Fotokopi KTP pemohon yang 
masih berlaku

d. Foto lokasi dan simulasi 
pemasangan reklame

e. Gambar denah lokasi
f. Gambar desain reklame 

beserta ukurannya
g. Fotokopi izin gangguan
h. Surat kuasa dari pemohon 

izin bermaterai apabila tidak 
dapat mengurus sendiri

i. Surat pernyataan bertang
gung jawab sepenuhnya 
terhadap segala resiko 
penyelenggaraan reklame
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3 Pemohon melengkapi data pemohon seperti NIK, Nama, Alamat 
Lengkap, No HP. Kemudian Pemohon mengisi Data Reklame.

4 Pemohon mengupload bukti 
berkas untuk mempermudah 
verifikasi antara lain:

a. Unggah foto KTP Pemohon 
yang masih berlaku

b. Unggah foto lokasi dan simu
lasi pemasangan reklame

c. Unggah foto gambar denah 
lokasi

d. Unggah gambar desain 
reklame beserta ukurannya

e. Unggah foto izin gangguan
f. Unggah foto surat kuasa dari 

pemohon izin bermaterai 
apabila tidak dapat 
mengurus sendiri

g. Unggah foto surat pernyataan 
bertanggung jawab sepenuh
nya terhadap segala resiko 
penyeleggaraan reklame

Kemudian kirim permohonan.
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B. IzIn RTHp (RUAnG TeRBUKA HIJAU pUBLIK)

Ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah 
Kota Yogyakarta, yang dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga 
masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis.

1 Pilih izin RTHP. Kemudian muncul tampilan “Informasi Persyaratan”. 
Silahkan menginputkan data yang disediakan dan melam pirkan 
buktibukti persyaratan.

2 Pemohon melengkapi Data Pemohon serta Data RTHP.

3 Setelah pemohon mengisi data 
RTHP, kemudian klik “Kirim 
Permohonan” (tidak perlu 
mengunggah bukti berkas untuk 
mempermudah verifikasi).
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C. IzIn pOnDOKAn

Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah pemberian izin yang diberikan oleh 
Mantri terhadap kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan 
dimana penyelenggara pondokan memungut sewa kepada pemondok.

1 Pilih izin pondokan

2 Pemohon mengisi data pribadi secara lengkap

3 Setelah pemohon mengisi data pribadi, kemudian klik “kirim 
Permohonan”
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D. IzIn penGeLOLAAn pARKIR TIDAK TeTAp

1 Pilih Izin Parir 
tidak tetap

2 Pemohon melengkapi data pemohon. Kemudian pemohon 
melengkapi “Data izin pengelolaan parkir tidak tetap”

3 Setelah Pemohon mengisi data, 
kemudian klik kirim permohonan 
dan tidak perlu mengupload 
bukti berkas

e. IzIn penGGUnAAn ASeT

Izin Penggunaan dan atau Pemakaian Aset adalah pemberian izin yang 
diberikan oleh Mantri kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan 
dan atau memanfaatkan sebagian aset Pemerintah Daerah yang berada 
di wilayah selama jangka waktu tertentu.
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1 Pilih ikon izin penggunaan aset. 
Kemudian Pemohon melengkapi 
syarat “izin penggunaan aset”, 
antara lain:

a. Fotokopi KTP pemohon yang 
masih berlaku

b. Fotokopi AD/ART atau akte 
pendirian bagi badan usaha/
badan hukum/Lembaga/
organisasi kemasyarakatan

2 Isi “data Pemohon” secara leng
kap. Kemudian isi “Data Aset” 
secara lengkap. Setelah mengisi 
“data Aset” lalu pemohon klik 
“kirim permohonan”.



laYanan umum
Persuratan Dinas ∫ Free Hotspot Pemkot Yogyakarta 
Informasi PBB ∫ Pendaftaran Pelatihan 
Pengaduan (UPIK) ∫ Pemesanan Mobil Jenazah 
KBS Online ∫ Kartu Pencari Kerja



62  buku Panduan JogJa Smart Service verSi 3.0

PerSuratan DinaS
Persuratan dinas adalah layanan kirim dan lacak surat yang ditujukan 
kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui fitur ini, masyarakat dapat 
mengirimkan surat ke Pemerintah Kota Yogyakarta secara daring kapan 
saja dan di mana saja. Masyarakat juga dapat melakukan penelusuran dan 
pelacakan surat yang dikirimkan.

LAnGKAH-LAnGKAH menGIRIm SURAT

1 Pilih Layanan Umum. Kemudian pilih Persuratan Dinas.

2 Pilih Kirim Surat untuk mengirim Surat. Kemudian pilih jenis surat 
(Surat Biasa atau Undangan).
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3 Lengkapi form yang tertera di layar. Kemudian unggah surat atau 
lampiran yang dibutuhkan dan klik submit untuk mengirim surat.

CARA menGeTAHUI pROGReS SURAT

Pilih Menu Lacak Surat yang ada pada halaman utama Persuratan 
Dinas untuk mengatahui progres surat.
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free hotSPot Pemkot YogYakarta
Free hotspot Pemkot Yogyakarta merupakan layanan internet gratis yang 
disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk masyrakat umum. Saat 
ini terdapat lebih dari 500 titik wifi yang terpasang di berbagai ruang publik 
di Kota Yogyakarta seperti Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), balai RT/
RW, balai kampung, dan kantor pemerintahan.

CARA TeRSAmBUnG Ke fRee HOTSpOT pemKOT YOGYAKARTA

1 Matikan paket data. Nyalakan 
wifi pada gawai dan pilih SSID 
“FREE HOTSPOT PEMKOT 
YOGYAKARTA”. Tunggu hingga 
tersambung.

2 Buka aplikasi JSS dan lakukan 
login ke akun anda (dalam 
keadaan tersambung ke SSID 
FREE HOTSPOT PEMKOT 
YOGYAKARTA).

3 Pilih menu FREEHOTSPOT 
PEMKOT YOGYAKARTA dan 
pengguna akan secara otomatis 
terhubung ke internet melalui 
layanan Free Hotspot Pemkot 
Yogyakarta.
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informaSi Pbb
Pengguna Jogja Smart Service dapat mengetahui jumlah tagihan Pajak 
Bumi Bangunan yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan fitur 
Informasi PBB yang dapat diakses melalui Jogja Smart Service. Layanan 
ini hanya dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan NOP yang berada di 
Kota Yogyakarta

CARA menGeTAHUI TAGIHAn pBB menGGUnAKAn JSS

1 Pilih Pajak dan Retribusi dari halaman utama JSS. Kemudian pilih 
Informasi PBB.

2 Masukkan Nomor Objek Pajak atau scan QR code yang ada pada 
SPPT. Jumlah tagihan PBB yang harus dibayarkan akan muncul.
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PenDaftaran Pelatihan
Pengguna Jogja Smart Service dapat melakukan pendaftaran pelatihan 
keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 
Transmigrasi Kota Yogyakarta.

1 Masuk ke menu Pendaftaran 
Pelatihan dengan cara mengetik 
“Pendaftaran Pelatihan” di 
kolom “Telusuri Layanan” yang 
ada di halaman utama JSS, atau 
dengan masuk ke submenu 
Tenaga Kerja.

2 Scroll ke bawah untuk melihat daftar pelatihan yang tersedia. 
Kemudian pilih latihan yang dikehendaki dan tekan detail pelatihan.
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3 Isi formulir dengan data diri yang diminta. Kemudian unggah 
dokumendokumen yang disyaratkan dan beri tanda centang pada 
setiap dokumen yang diunggah.

4 Calon peserta sudah terdaftar, 
selanjutnya menunggu verifikasi 
dokumen dari Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 
Kota Yogyakarta.

5 Jika data dan berkas sudah 
lengkap, maka calon peserta 
diverifikasi oleh Dinas Sosial, 
Tenaga kerja dan Transmigrasi.
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6 Selanjutnya akan dilakukan 
seleksi teknis dan wawancara 
oleh lembaga penyelenggara 
pelatihan. Jika peserta 
dinyatakan lulus, maka peserta 
siap mengikuti pelatihan.
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PengaDuan (uPik)
Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) merupakan fasilitas bagi 
masyarakat untuk menyampaikan Pengaduan/Keluhan, Pertanyaan, dan 
Saran terkait layanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta. 

CARA menYAmpAIKAn penGADUAn

1 Pilih menu pengaduan pada halaman utama JSS.  
Kemudian pilih Kategori laporan.

2 Klik ikon gambar untuk menyertakan gambar/foto yang dapat 
membantu petugas dalam melakukan pengecekan laporan. 
Kemudian tambahkan keterangan aduan.
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3 Lokasi pengaduan otomatis 
terpilih melalui teknologi GPS 
yang ada pada gawai, namun 
masyarakat juga dapat memilih 
lokasi aduan dengan menggeser 
pin berwarna merah yang 
terdapat pada peta.

4 Masyarakat dapat memilih 
laporan bersifat rahasia/tidak 
dengan memberi tanda centang 
pada opsi “Rahasiakan aduan 
dari publik”, lalu klik kirim untuk 
mengirim laporan.
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PemeSanan mobil Jenazah
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan fasilitas Pelayanan Penggunaan 
Mobil Jenazah. Fasilitas mobil tersebut diperuntukkan bagi penduduk Kota 
Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta. Layanan mobil jena
zah berupa pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit/puskesmas/bandara 
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah duka atau pemakaman 
dan pengangkutan dari rumah duka ke rumah sakit atau ke pemakaman.

1 Masuk ke menu Pemesanan 
Mobil Jenazah dengan cara 
mengetik “Pemesanan Mobil 
Jenazah” di kolom “Telusuri 
Layanan” atau dengan masuk  
ke submenu Sosial.

2 Isi formulir yang ada, meliputi : 
Hubungan Almarhum/ah dengan 
pemohon, kondisi identitas jena 
zah, Identitas pribadi almarhum, 
foto syarat (surat kematian, 
KTP/KIA/KK almarhum, KTP/KK 
Pemohon), waktu penjemputan 
jenazah, keterangan lainnya, 
lokasi penjemputan dan 
pengantaran jenazah.

3 Klik kirim pengajuan permohonan, 
petugas akan menghubungi 
pemohon untuk konfirmasi.
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kbS online
Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan layanan pendidikan secara 
daring yang dinamakan Konsultasi Belajar Siswa secara Online (KBS Online). 
Layanan ini ditujukan bagi siswasiswi SD dan SMP yang ada di Kota Yogya
karta. Melalui layanan ini, siswa dan siswi dapat mengajukan pertanyaan 
dan melakukan konsultasi terkait berbagai mata pelajaran.

1 Masuk ke menu Konsultasi 
Belajar Siswa dengan cara 
mengetik “Konsultasi Belajar 
Siswa” di kolom “Telusuri 
Layanan” atau dengan masuk  
ke submenu Pendidikan.

2 Pengguna dapat mengajukan 
pertanyaan/melakukan 
konsultasi dengan memilih 
menu Pelajaran yang ada di 
bagian atas layar dan memilih 
Kirim Pertanyaan.

Pengguna dapat melihat 
daftar pertanyaan yang 
pernah diajukan dengan 
memilih menu Arsip yang ada 
di bagian atas layar.
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kartu Pencari kerJa
Penduduk Kota Yogyakarta dapat melakukan permohonan kartu pencari 
kerja/kartu kuning/AK1 secara daring melalui Jogja Smart Service.

1 Masuk ke menu Pendaftaran 
Pelatihan dengan cara mengetik 
“Kartu Pencari Kerja” di kolom 
“Telusuri Layanan” yang ada di 
halaman utama JSS, atau 
dengan masuk ke submenu 
Tenaga Kerja.

2 Ketuk tombol Pengajuan untuk mengajukan permohonan Kartu 
Pencari Kerja. Kemudian isi data diri dan ketuk Selanjutnya.
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3 Isi formulir Pendidikan formal dan ketuk Selanjutnya. Kemudian isi 
formulir pengalaman kerja (kosongkan jika belum pernah bekerja).

4 Isi jabatan, lokasi kerja, dan upah yang diinginkan, lalu ketuk tombol 
Selanjutnya. Kemudian isi kuisioner.

5 Permohonan selesai, silakan 
mendatangi Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 
Kota Yogyakarta di Komplek 
Balai Kota Yogyakarta dengan 
membawa persyaratan yang 
diminta (FC KTP, FC Ijazah 
terakhir, Pas foto berwarna 3x5 
sebanyak dua lembar, dan FC 
Sertifikat serta Surat keterangan 
pengalaman kerja bila ada)



laYanan keSehatan
Antrian Puskesmas ∫ Antrian RS Pratama 
Info Kamar RSUD ∫ Stok Darah
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antrian PuSkeSmaS
Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas pesan/booking antrian 
puskesmas secara online. Persyaratannya meliputi: warga Kota Yogyakarta, 

memiliki akun JSS, foto KTP, dan foto BPJS.

1 Pada aplikasi JSS ketikkan 
Antrian, pilih Antrian 
puskesmas.

2 Pilih puskesmas dan Klinik yang dituju. Kemudian pilih pasien 
(anggota keluarga di dalam KK ), pilih Jenis: Bayar Sendiri/BpJS, 
pilih tanggal periksa sesuai tanggal tersedia.
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3 Unggah foto KTp dan foto Surat Keterangan Dokter (bila 
merupakan perawatan lanjutan). Bila menggunakan BPJS, unggah 
juga foto kartu BpJS. Baca Syarat dan Ketentuan, Centang kotak 
setuju dengan Syarat dan Ketentuan, Klik Daftar.
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antrian rS Pratama

1 Pada aplikasi JSS ketikkan 
Antrian, pilih Antrian RS 
Pratama.

2 Pilih Pendaftaran Online, Masukkan Nomor RM (Rekam Medis) dan 
Tangal Lahir lalu Klik Login.
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info kamar rSuD

Pada aplikasi JSS ketikkan Kamar, pilih Info Kamar RSUD, maka 
akan muncul tampilan kamar yang tersedia di RSUD (Nama Klinik, 
Kelas, Jumlah Ruang, Terpakai, Tersedia).
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Stok Darah

Pada aplikasi JSS ketikkan Stok Darah dan klik. Setelah itu akan 
muncuk stok darah di PMI Kota Yogyakarta.



laYanan Surat Warga
Surat Pengantar RT/RW ∫ Laporan Warga Sementara 
Broadcast RT/RW ∫ Info Warga Kota 
Pemantauan dan Skrining Corona
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Surat Pengantar rt/rW
Surat Pengantar RT/RW adalah fitur untuk mengajukan permohonan surat 
pengantar dari RT dan RW. Surat pengantar ini umumnya digunakan sebagai 
salah satu syarat mengurus administrasi Layanan Kelurahan Kecamatan, 
Layanan Umum/Kependudukan, maupun keperluan lainnya di luar layanan 
Jogja Smart Service. Permohonan surat pengantar dapat diajukan langsung 
oleh warga yang berdomisili di Kota Yogyakarta (KTP Kota Yogyakarta dan 
KTP Nasional) maupun dibuatkan oleh Ketua RT.

TAmpILAn mUKA SURAT penGAnTAR RT/RW

Warga Ketua RT

Ketua RW

A. peRmOHOnAn SURAT penGAnTAR

Permohonan surat pengantar adalah fitur yang digunakan untuk meng
ajukan permohonan surat pengantar RT/RW bagi warga yang berdomisili 
di Kota Yogyakarta (KTP Kota Yogyakarta dan KTP Nasional). Pemohon 
dapat mengajukan surat pengantar bagi keluarganya yang masih dalam 
satu Kartu Keluarga (KK). Selain itu, ketua RT juga dapat mengajukan 
permohonan surat pengantar bagi warganya. 
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permohonan Surat pengantar (sebagai Warga)

1 Masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat 
Warga” di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.

2 Ketuk pada menu “Permohonan 
Surat Pengantar”

3 Jika pemohon mengajukan 
Surat Pengantar RT/RW untuk 
pertama kali di JSS, maka 
pemohon perlu mengisikan data 
diri sesuai domisili saat ini. 
Surat permohonan akan masuk 
ke Ketua RT/RW sesuai alamat 
domisili yang diisi.

Centang kolom bertanda merah 
di sebelah ini jika alamat sudah 
sesuai dengan tertera dengan 
data yang muncul di system, 
lalu ketuk “Simpan”.
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Isikan secara manual kolom di 
bawah ini jika alamat domisili 
berbeda dengan alamat KTP lalu 
ketuk “Simpan”.

4 Isi Data Pemohon dan Keperluan Surat Pengantar. Satu akun dapat 
mengajukan permohonan bagi orang yang ada dalam satu KK. 
Kemudian ketuk Kirim Permohonan.

5 Permohonan berhasil terkirim. 
Silakan tunggu verifikasi dari 
ketua RT/RW
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6 Pemohon akan menerima 
notifikasi saat permohonan 
telah diverikasi oleh Ketua RT. 
Notifikasi dapat berupa 
“Diterima”, “Ditolak”, atau 
perlu “Tatap Muka”.

Permohonan yang diterima 
ketua RT selanjutnya akan 
dikirimkan ke Ketua RW untuk 
diverifikasi. Verifikasi dapat 
berupa “Diterima”, “Ditolak”, 
atau perlu “Tatap Muka”. 
Permohonan yang diterima, 
siap untuk dicetak.

Buat Surat pengantar untuk Warga (Bagi Ketua RT)

Ketua RT diberi kewenangan untuk membuatkan Surat Pengantar bagi 
warganya.

1 Masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat 
Warga” di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.

2 Ketuk pada menu “Buat Surat 
Pengantar untuk Warga”.
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3 Pilih warga yang ingin diajukan 
surat pengantar dengan klik 
pilih pada kolom Aksi. Anda juga 
dapat mencari nama warga di 
kolom pencarian (Search)

4 Jika ini kali pertama pemohon mengajukan Surat Pengantar RT/RW, 
maka Ketua RT perlu mengisikan data diri sesuai KTP dan domisili 
saat ini. Surat permohonan akan masuk ke Ketua RT/RW sesuai 
alamat domisili yang diisi. (Lihat tutorialnya di bagian permohonan 
Surat pengantar (sebagai Warga) pada poin 3).

5 Isikan keperluan surat pengantar, lalu klik Kirim Permohonan.
Kemudian permohonan berhasil terkirim. Permohonan yang dibuat 
oleh Ketua RT tidak memerlukan verifikasi dari Ketua RT kembali 
tetapi langsung menunggu verifikasi dari Ketua RW.
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6 Anda akan menerima notifikasi 
saat permohonan telah diverikasi 
Ketua RW. Verifikasi dapat berupa 
“Diterima”, “Ditolak”, atau perlu 
“Tatap Muka”. Permohonan yang 
diterima siap untuk dicetak.

B. VeRIfIKASI SURAT penGAnTAR

Ketika warga mengajukan permohonan surat pengantar, maka Ketua RT 
dan RW akan menerima notifikasi permohonan tersebut.

Verifikasi Surat pengantar (Bagi Ketua RT)

1 Notifikasi masuk.

2 Buka aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat Warga” 
di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.

3 Masuk ke menu Verifikasi Surat 
pengantar
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4 Akan muncul daftar permohonan yang perlu diverifikasi.

nAmA AKSI KeTeRAnGAn

progres Untuk melihat perkembangan dari permo
honan yang diajukan

Detail Untuk melihat preview/pratinjau surat 
pengantar dengan tanda tangan digital

Detail tanpa tanda 
tangan digital

Untuk melihat preview/pratinjau surat peng
antar dengan tanpa tanda tangan digital

Verifikasi Untuk memverifikasi surat

5 Setelah menyimak permohonan 
tersebut, silakan lakukan 
verifikasi permohonan dengan 
klik tombol verifikasi. Ketua RT 
dapat menerima atau menolak 
permohonan tersebut, atau 
memilih untuk bertatap muka.

 ∫ Klik “Diterima RT” jika Anda 
menerima permohonan 
tersebut

 ∫ Klik “Ditolak RT” jika 
permohonan tersebut tidak 
sesuai

 ∫ Klik “RT Perlu Tatap Muka” jika 
dirasa perlu bertatap muka 
dengan pemohon.
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6 Masukkan alasan dari status 
verifikasi yang dipilih, lalu klik 
kirim.

7 Verifikasi berhasil terkirim

Verifikasi Surat pengantar (Bagi Ketua RW)

1 Notifikasi masuk.

2 Buka aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat Warga” 
di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.
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3 Ketuk pada menu “Permohonan 
Surat Pengantar”

4 Masuk ke menu Verifikasi Surat pengantar dari RW

nAmA AKSI KeTeRAnGAn

progres Untuk melihat perkembangan dari permo
honan yang diajukan

Detail Untuk melihat preview/pratinjau surat 
pengantar dengan tanda tangan digital

Detail tanpa tanda 
tangan digital

Untuk melihat preview/pratinjau surat peng
antar dengan tanpa tanda tangan digital

Verifikasi Untuk memverifikasi surat

5 Setelah menyimak permohonan 
tersebut, silakan lakukan 
verifikasi permohonan dengan 
klik tombol verifikasi. Ketua RW 
dapat menerima atau menolak 
permohonan tersebut, atau 
memilih untuk bertatap muka.
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 ∫ Klik “Diterima RT” jika Anda menerima permohonan tersebut
 ∫ Klik “Ditolak RT” jika permohonan tersebut tidak sesuai
 ∫ Klik “RT Perlu Tatap Muka” jika dirasa perlu bertatap muka 

dengan pemohon.

6 Masukkan alasan dari status 
verifikasi yang dipilih, lalu klik 
kirim.

7 Verifikasi berhasil terkirim

C. meLIHAT RIWAYAT DAn menCeTAK peRmOHOnAn 

Pemohon dapat melihat riwayat perkembangan dari permohonan yang ia 
ajukan serta mencetak permohonan tersebut ketika telah diverifikasi.

1 Masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat 
Warga” di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.
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2 Gulir ke bawah, ketuk pada 
menu “Riwayat Permohonan”

3 Pilih Riwayat Permohonan yang ingin dilihat perkembangannya/
dicetak

D. menGGAnTI DATA pRIBADI

Fitur mengganti Data pribadi digunakan untuk memperbaiki/memper
baharui data diri pemohon. Contoh: jika pemohon pindah alamat domisili.

1 Masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat 
Warga” di kolom pencarian. Ketuk pada menu tersebut.
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2 Masuk pada salah satu menu 
berikut ini:

Warga

Ketua RT Ketua RW

3 Ketuk pada fitur “Data Pribadi”

4 Isikan data domisili terbaru lalu ketuk “Simpan”. Data domisili 
berhasil diubah.
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laPoran Warga Sementara
“Laporan Warga Sementara” merupakan menu yang dipakai untuk melapor
kan kedatangan penduduk dari luar wilayah Kota Yogyakarta, untuk tinggal 
sementara di Kota Yogyakarta. Fitur ini digunakan sebagai pencatatan oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk mendata 
penduduk bersangkutan apabila dibutuhkan keterangan tempat tinggal 
atau layanan terkait dirinya. Warga Kota Yogyakarta dapat melaporkan 
kedatangan “warga sementara” yang kemudian diverifikasi oleh pengurus 
RT di wilayah bersangkutan.

Terdapat dua sub fitur dari “Laporan Warga Sementara”. Sub fitur pertama, 
yaitu “Lapor Warga Sementara” yang diperuntukkan pada warga yang ingin 
melaporkan kedatangan warga sementara di wilayahnya. Sub fitur kedua, 
ialah “Persetujuan laporan” yang digunakan oleh pengurus RT untuk verifi
kasi laporan warga. Alur penggunaannya fitur “Laporan Warga Sementara” 
adalah sebagai berikut.

nB: Sub fitur “Persetujuan Laporan” digunakan oleh Pengurus RT. Sedangkan 
“Laporan Warga Sementara” dapat digunakan oleh warga atau Pengurus RW 
yang ingin melaporkan kedatangan warga sementara sekaligus mengecek 
laporan pada opsi ‘Riwayat’.

TAmpILAn mUKA fITUR LApORAn WARGA SemenTARA

pelapor/pengurus RW pengurus RT
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A. WARGA peLApOR

1 Buka aplikasi Jogja Smart 
Service (JSS) dan masuk ke 
akun Anda. JSS dapat diunduh di 
Google Play atau AppStore dan 
segera lakukan pendaftaran. 
Anda juga bisa mengakses JSS 
melalui peramban di komputer 
personal. Kemudian ketik 
“Layanan Surat Warga” pada 
kolom “Telusuri Layanan”. Klik 
opsi “Layanan Surat Warga”.

2 Setelah klik “Layanan Surat 
Warga” pilih “Lapor Warga 
Sementara”.

3 Pelapor kemudian akan diminta mengisi formulir yang terdiri dari 
“Informasi Pelapor”, “Informasi Induk Semang”, “Informasi Data 
Warga Sementara”, “Informasi Tempat & Lama Tinggal Sementara”, 
serta “Upload Dokumen Lain”. Isilah tiap kolom pada masingmasing 
formulir tersebut sesuai dengan data sebenarnya atau sesuai dengan 
yang tercatat pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP).

4 Pada formulir “Informasi 
Pelapor”, terdapat kolom Nomor 
Induk Kependudukan (NIK), 
Nama, dan Nomor Telpon. Kolom 
NIK dan Nama wajib diisi dengan 
ditandai tanda (*). Apabila 
sudah melengkapi data diri dan 
akun JSS sudah terverifikasi, 
maka kolom tersebut otomatis 
terisi data diri akun JSS.
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5 Formulir selanjutnya adalah “Informasi Induk Semang” yang bisa 
dilihat dengan menggulir ke bawah formulir “Informasi Pelapor”. 
“Informasi Induk Semang digunakan untuk mengisi data terkait 
warga pemilik tempat tinggal yang didiami oleh warga sementara. 

Silahkan memilih terlebih dahulu antara NIK atau Nama Warga 
pada bulatan di samping tiap pilihan. Kalau Anda memilih opsi NIK, 
maka kolom NIK akan menampilkan opsi cari pada bagian ujung 
kanan kolom. Silahkan mengisi NIK yang bersangkutan dan tekan 
opsi cari, maka kolom Nama Warga dan Alamat akan otomatis 
terisi. Berlaku juga sebaliknya bila Anda memilih opsi Nama Warga.

6 Setelah formulir “Informasi Induk Semang” terisi, gulir ke bawah 
maka akan tampil formulir “Informasi Data Warga Sementara”. Formulir 
ini berisi kolom NIK, Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Tempat 
Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Provinsi, Kota/
Kabupaten, Kecamatan/Kemantren, Kelurahan, Alamat, RT/RW, Kolom 
Upload KTP, Pekerjaan, Kewarganegaraan, dan Status Hubungan. 

Silahkan mengisi kolom NIK terlebih dahulu, lalu klik cari. Data Anda 
yang terekam di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri akan terisi pada kolomkolom 
terkait sehingga Anda tinggal mengisi kolom yang masih kosong.

Pada kolom Upload KTP, klik tulisan “Upload KTP” lalu pilih KTP warga 
yang bersangkutan dari galeri foto. Pilih bagian KTP yang berisi data
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diri dan usahakan agar tulisan yang tertera dapat terbaca atau jelas 
sehingga mempermudah proses verifikasi. 

Bila Warga Sementara yang didaftarkan membawa anggota keluarga/
relasi bersamanya, klik tombol berwarna biru dengan tulisan Tambah 
Anggota. Tombol tersebut berguna menambahkan warga apabila 
Warga Sementara yang didaftarkan tidak hanya satu orang. Isi kolom 
yang tersedia sama seperti sebelumnya.

7 Formulir selanjutnya adalah 
“Informasi Tempat & Lama Ting
gal Sementara”. Pada formulir 
ini terdapat kolom Provinsi, 
Kota/Kabupaten, Kemantren, 
Kelurahan, Alamat, RW, RT, 
Mulai Tinggal, Perkiraan sampai 
dengan, dan Keperluan. Kolom 
dengan tanda (*) wajib diisi.
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8 Terakhir, terdapat formulir “Upload Dokumen Lain” yang digunakan 
untuk mengunggah Kartu Keluarga (C1) dari warga sementara 
(opsional). Caranya cukup dengan drag/drop/klik untuk memilih 
gambar di bagian tengah kolom, lalu galeri foto Anda akan otomatis 
terbuka. Pilih foto Kartu Keluarga yang akan diunggah.

Cek kembali semua data yang 
sudah Anda masukkan dari awal 
formulir. Ketika sudah yakin, klik 
tombol berwarna hijau dan 
bertuliskan Proses di bagian 
akhir formulir untuk mengirimkan 
laporan. Laporan akan terkirim 
secara otomatis ke Pengurus RT 
dan RW wilayah yang ditinggali 
oleh warga sementara.

9 Bila formulir Anda sudah 
tersimpan, maka akan keluar 
keterangan bertuliskan ‘Data 
Berhasil Disimpan’. Proses 
selanjutnya adalah menunggu 
Pengurus RT memverifikasi 
laporan Anda.

10 Selanjutnya, pelapor bisa 
mengecek status pengajuan 
laporan melalui menu yang 
sama yaitu ‘Laporan Surat 
Warga’. Setelah memilih menu 
tersebut, klik ‘Riwayat’ yang 
terletak pada pojok kanan atas.
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11 Status pengajuan akan tersaji. Jika pada kolom ‘Status’ tertulis 
‘Terima’ berarti laporan Anda telah disetujui. Sedangkan ‘Tolak’ 
berarti pengajuan laporan Anda ditolak. Apabila yang tertulis adalah 
‘Menunggu Persetujuan’, berarti laporan Anda harus menunggu.

B. peRSeTUJUAn LApORAn

1 Sub fitur Persetujuan Laporan 
diperuntukkan untuk Pengurus 
RT yang wilayahnya akan didiami 
oleh Warga Sementara. Ketika 
Pengurus RT mendapat laporan 
baru, maka akan muncul 
notifikasi seperti berikut.

2 Pengurus RT dapat mengakses Persetujuan Laporan melalui cara 
yang sama, yaitu membuka JSS lalu ketik ‘Layanan Surat Warga’. 
Setelah itu, akan tampil pilihan ‘Persetujuan Laporan’. Klik pada 
pilihan tersebut.
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3 Selanjutnya akan muncul tampilan laporan yang menunggu 
verifikasi dengan status ‘Menunggu Persetujuan’. Pada bagian aksi, 
terdapat dua tombol berwarna biru dan hijau. Tombol berwarna biru 
digunakan untuk melihat detail laporan, sedangkan tombol hijau 
dipakai untuk menyetujui laporan.

4 Jika klik tombol hijau, tampilan yang keluar adalah sebagai berikut. 
Gulir ke bawah untuk melihat data yang dilaporkan.

5 Bila hendak menyetujui laporan, gulir pada bagian bawah maka 
akan tampil tombol hijau bertuliskan ‘Proses’. Klik tombol tersebut 
untuk memproses laporan.
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6 Setelah itu akan tampak tampilan sebagai berikut. Pada kolom 
‘Status Proses’, Anda akan menjumpai tiga pilihan setelah mengklik 
tombol panah ke bawah di bagian ujung kanan kolom. Terdapat 
opsi; ‘Terima’ untuk menyetujui laporan; ‘Tolak’ untuk menolak 
laporan; dan ‘Perlu Tatap Muka’ jika Pengurus RT menginginkan 
pelapor untuk mendatangi secara langsung.

7 Setelah dirasa cukup, gulir ke 
bawah terdapat tombol hijau 
bertuliskan ‘Proses’ untuk 
mengirimkan jawaban dari 
Pengurus RT kepada pelapor. 
Bila laporan berhasil diproses, 
maka akan muncul keterangan 
‘Data Berhasil Diproses’.
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broaDcaSt rt/rW
Broadcast RT/RW adalah fitur untuk mengirimkan pesan secara massal 
kepada warga yang memiliki akun Jogja Smart Service dalam suatu RT/RW.

1 Masuk ke aplikasi Jogja Smart Service. Masukan “Layanan Surat 
Warga” di kolom “Telusuri Layanan”. Ketuk pada menu tersebut.

2 Gulir ke bawah lalu ketuk pada 
menu “Broadcast”

3 Masukkan isi pesan yang ingin 
disampaikan. Khusus Ketua RW, 
terdapat fitur pilihan RT untuk 
memilih RT yang ingin dikirim 
pesan.

Tampilan muka pada Ketua RT
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Tampilan muka pada Ketua RW

4 Ketuk Kirim Broadcast. Broadcast berhasil terkirim.
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info Warga kota
Info Warga Kota adalah fitur yang digu
nakan warga untuk memperoleh informasi 
statistik, kas, dan notulen rapat di wilayah 
tempat tinggalnya. Bagi pengurus RT/RW 
atau pihak kelurahan, fitur Info Warga 
Kota juga digunakan untuk memperoleh 
informasi statistik dari data Dinas Dukcapil 
sekaligus media untuk mengunggah in
formasi kas, statistik, dan notulen rapat sebagai salah satu langkah 
keterbukaan infromasi publik. Data yang ditampilkan akan berbeda antara 
warga dan pengurus lembaga masyarakat. 

A. menU InfO WARGA

Info Warga hanya bisa diakses oleh warga berKTP Kota Yogyakarta untuk 
melihat Informasi Publik di wilayah tempat tinggalnya. Menu ini terdiri dari 
sub Menu Informasi Warga dan Informasi Publik. Informasi Warga hanya 
akan muncul ketika user login sebagai Ketua RT/RW/Pengurus Lembaga 
Masyarkat. Sedangkan Informasi Publik adalah sub menu yang dapat 
diakses warga, Ketua RT/RW/Pengurus Lembaga Masyarkat. Informasi 
Warga yang muncul seperti di bawah ini disesuaikan alamat KTP warga.

 ∫ Daftar Warga untuk melihat daftar 
nama dan tempat tinggal warga yang 
tinggal di RT/RW tersebut.

 ∫ Info Vaksinasi Warga untuk melihat 
daftar vaksinasi warga dalam satu 
RT/RW sekaligus status vaksinasi dari 
masingmasing warga tersebut beserta 
alasannya jika belum divaksin. 
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 ∫ Info Golongan Darah Warga adalah informasi statistik golongan darah 
dalam satu RT/RW

 ∫ Info Warga Difabel adalah informasi statistik warga difabel dalam satu 
RT/RW

 ∫ Warga Sementara untuk melihat dan menambah daftar warga 
sementara dalam satu RT/RW

DAfTAR WARGA

Menu ini berisi informasi jumlah 
komulatif warga berdasarkan 
jenis kelamin dan agama. Selain 
itu, Ketua RT, RW, dan pengurus 
Lembaga Masyarakat juga dapat 
melihat daftar warga dalam 
suatu RT/RW sesuai dengan 
jabatan pengguna. 

InfO VAKSInASI WARGA

Menu ini berisi jumlah komulatif 
status vaksinasi dan jumlah 
warga berdasarkan usia dalam 
suatu RT/RW. Ditampilkan juga 
daftar warga beserta status 
vaksinasinya masingmasing.

Menu ini disertai Rekapitulasi 
perRT, Rekapitulasi Kelompok 
Usia perRT, dan Grafik perRT. 
Pengguna juga dapat meng
eksport/mengunduh daftar 
status vaksinasi warga.
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InfO WARGA DIfABeL

Menu ini berisi jumlah komulatif 
warga difabel berdasarkan 
disabilitasnya dalam suatu RT/
RW. Selain itu, terdapat pula 
daftar warga tersebut. 

WARGA SemenTARA

Menu ini berisi daftar warga 
sementara di RT/RW sesuai 
jabatan pengguna. Pengguna 
juga dapat menggunakan fitur 
menambah Warga Sementara.

Sub menu Informasi publik adalah menu yang dapat diakses oleh warga 
dan pengurus RT, RW, dan Pengurus Lembaga Masyarakat. Informasi yang 
tersedia pada masingmasing menu diunggah oleh pengurus RT, RW, 
maupun TP PKK sesuai wilayahnya masingmasing.

 ∫ notulen RW untuk melihat notulen 
rapat RW

 ∫ notulen RT untuk melihat notulen 
rapat RT

 ∫ notulen Tp pKK Kelurahan untuk 
melihat notulen rapat TP PKK 
Kelurahan
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 ∫ notulen pKK RW untuk melihat notulen rapat PKK RW
 ∫ notulen pKK RT untuk melihat notulen rapat PKK RT

 ∫ Laporan Kas RW untuk melihat 
laporan kas RW

 ∫ Laporan Kas RT untuk melihat 
laporan kas RT

 ∫ Laporan Kas Tp pKK Kelurahan untuk 
melihat laporan kas TP PKK Kelurahan

 ∫ Laporan Kas pKK RW untuk melihat 
laporan kas PKK RW

 ∫ Laporan Kas pKK RT untuk melihat 
laporan kas PKK RT

 ∫ Laporan Inventaris RW untuk melihat 
laporan invetaris RW

 ∫ Laporan Inventaris RT untuk melihat 
laporan invetaris RT

 ∫ Laporan Inventaris Tp pKK Kelurahan 
untuk melihat laporan invetaris TP 
PKK Kelurahan

 ∫ Laporan Inventaris pKK RW untuk 
melihat laporan invetaris PKK RW

 ∫ Laporan Inventaris pKK RT untuk 
melihat laporan invetaris PKK RT

B. STATISTIK WARGA

Statistik warga adalah menu untuk melihat data statistik dalam suatu 
RT/RW, dan Kelurahan. Menu ini terdiri dari sub Menu Informasi Warga dan 
Statistik warga. Informasi Warga hanya akan muncul ketika user login 
sebagai Ketua RT/RW/Pengurus Lembaga Masyarkat. Sedangkan sub menu 
Statistik Warga adalah sub menu yang dapat diakses oleh warga Kota 
Yogyakarta. Data statistik yang muncul akan disesuaikan dengan alamat 
KTP pengguna. 
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 ∫ Statistik Warga Kelurahan untuk 
melihat data Statistik warga per kelu
rahan berdasarkan Agama, Golongan 
Darah, Jenis Kelamin, Kebutuhan 
Khusus, Pendidikan dan Pekerjaan

 ∫ Statistik Warga RW untuk melihat 
data Statistik warga per RW berda
sarkan Agama, Golongan Darah, Jenis 
Kelamin, Kebutuhan Khusus, 
Pendidikan dan Pekerjaan

 ∫ Statistik Warga RT untuk melihat 
data Statistik warga per RW berda
sarkan Agama, Golongan Darah, Jenis 
Kelamin, Kebutuhan Khusus, 
Pendidikan dan Pekerjaan

C. penGURUS LemBAGA mASYARAKAT

pengurus lembaga mayarakat adalah menu yang di dalamnya terdapat 
fitur untuk menambah data Notulen, Inventaris, Undangan, Pengumuman 
dan Pengurus Lembaga. 

 ∫ notulen untuk melihat dan 
menambahkan notulen RT/RW.

 ∫ Inventaris untuk melihat dan 
menambahkan inventaris RT/RW

 ∫ Undangan untuk melihat dan 
menambahkan Undangan . Penerima 
undangan (dalam satu RT/RW) akan 
mendapat notifikasi JSS.

 ∫ pengumuman untuk melihat dan 
menambahkan Pengumuman untuk 
warga, RT dan RW. Pengumuman 
akan dikirim melalui notifikasi JSS 
kepada penerima.
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 ∫ pengurus Lembaga untuk menambah pejabat penandatangan undangan 
dan pengumuman

 ∫ pengaturan Lembaga untuk menambah daftar lembaga, nama, alamat, 
kop undangan.

D. WeBSITe KeLURAHAn

menu Website Kelurahan akan menuju ke 
situs resmi kelurahan yang sesuai dengan 
alamat KTP pengguna. Di dalam website ini 
juga akan menampilkan berita terkini se
putar kelurahan serta menyediakan Infor
masiinformasi terkait kelurahan seperti 
Informasi Publik, Profil Kelurahan, Galeri, 
Kontak Kelurahan, dan Direktori.
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Pemantauan Dan Skrining corona
“Pemantauan dan Skrining Corona” ialah menu bagi warga atau pendatang 
Kota Yogyakarta; untuk melakukan skrining mandiri kondisi kesehatan 
terbaru; melaporkan kondisi pendatang kepada Pengurus RT/RW setempat; 
serta Pengurus RT/RW memantau kesehatan pendatang di wilayah 
tersebut. Fitur ini berguna agar Pengurus RT/RW setempat mengetahui 
dan memantau kesehatan pendatang, sehingga bisa segera mengambil 
tindakan bila diperlukan. 

Terdapat tiga sub fitur dari “Pemantauan dan Skrining Corona”. Sub fitur 
pertama, yaitu “Skrining Mandiri” bertujuan untuk melakukan skrining 
secara mandiri. Sub fitur kedua, ialah “Pelaporan Pendatang/Pemudik” 
yang digunakan bagi warga atau Pengurus RT wilayah setempat, bertujuan 
untuk melaporkan kondisi kesehatan dari pendatang. Kemudian sub fitur 
ketiga, yaitu “Pemantauan Pendatang/Pemudik” dapat dimanfaatkan oleh 
para Pengurus RT/RW untuk memantau kondisi para pendatang yang 
terdapat di wilayahnya.

nB: Warga dapat memakai sub fitur “Skrining Mandiri” dan “Laporan Pen
datang/Pemudik”. Sedangkan Pengurus RT/RW dapat memanfaatkan tiga 
sub fitur yang tersedia.

TAmpILAn mUKA fITUR pemAnTAUAn DAn SKRInInG COROnA

Tampilan Warga/pendatang Tampilan pengurus RT/RW
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A. SKRInInG mAnDIRI

1 Buka aplikasi Jogja Smart 
Service (JSS) dan masuk ke 
akun Anda. JSS dapat diunduh di 
Google Play atau AppStore dan 
segera lakukan pendaftaran. 
Anda juga bisa mengakses JSS 
melalui peramban di komputer 
personal. Kemudian ketik 
“Layanan Surat Warga” pada 
kolom “Telusuri Layanan”. Klik 
opsi “Layanan Surat Warga”.

2 Setelah klik “Layanan Surat 
Warga” pilih “Skrining Mandiri”. 
Menu ini digunakan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan 
pengguna dan saran langkah 
yang perlu diambil oleh 
pengguna berdasarkan kondisi 
kesehatan tersebut.

3 Pelapor kemudian akan diminta mengisi kuesioner yang tersaji. 
Setiap pertanyaan kuesioner harus diisi. Isilah tiap pertanyaan sesuai 
dengan keadaan Anda sebenarnya. Anda bisa memulai dengan 
mengklik tombol ‘Screening Mandiri’ di pojok kanan atas, dilanjutkan 
dengan mengisi tiap pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan dalam 
kuesioner akan menawarkan dua opsi jawaban, yaitu ‘Ya’ dan ‘Tidak’. 
Anda tinggal mengklik bulatan di depan tiaptiap jawaban.
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4 Setelah semua pertanyaan kuesioner terjawab, klik tombol biru 
bertuliskan ‘Lihat Hasil Skrining’.

5 Setelah itu, akan muncul hasil skrining yang terbagi dalam empat 
kategori sebagai berikut; Anda dalam kondisi fit; Anda dalam 
kondisi fit tapi disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 
14 hari; Anda dalam kondisi kurang fit; dan Anda membutuhkan 
penanganan medis segera.

6 Mohon ikuti perintah dan saran yang diberikan. Mari cek status 
kesehatan kita melalui Skrining Mandiri Resiko Penularan Covid19 
dan dukung pencegahan penularan Covid19 dengan bertindak 
bijak dan waspada.
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B. peLApORAn penDATAnG/pemUDIK

1 Sub fitur ini dapat digunakan oleh warga atau Pengurus RT/RW 
untuk melaporkan kedatangan pendatang di wilayahnya. Anda 
dapat mengaksesnya dari ‘Layanan Surat Warga’, lalu pilih 
‘Pelaporan Pendatang/Pemudik’.

2 Pada opsi berikutnya, akan 
tersaji dua kolom yaitu NIK dan 
Nomor Telepon pemilik rumah 
yang ditinggali oleh Pendatang/
Pemudik. Setelah itu, klik tombol 
‘Masuk’.

3 Anda akan diminta untuk mengisi formulir seputar kondisi kesehatan 
dari pemilik rumah yang akan ditinggali oleh pendatang/pemudik. 
Isilah dengan sejujurnya pertanyaan yang tersaji. Pertanyaan yang 
diajukan mirip dengan kuesioner ‘Skrining Mandiri’. Setelah semua 
pertanyaan terjawan, klik tombol biru bertuliskan ‘Simpan’. Kemudian 
Anda akan disuguhkan hasil skrining. Silahkan mematuhi saran 
yang muncul berdasarkan hasil skrining tersebut.
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4 Bila terdapat data yang tidak sesuai, klik tombol berwarna hijau 
bertuliskan ‘Edit’. Lalu silahkan melakukan penyesuaian. Setelah 
itu, klik ‘Simpan’. Bila hasil skrining mempersilahkan Anda untuk 
melanjutkan kegiatan karena berada dalam kondisi fit dan tidak 
perlu isolasi mandiri, silahkan melanjutkan pada tahap berikutnya 
dengan mengisi formulir berikutnya. Formulir selanjutnya 
merupakan kuesioner skrining kondisi kesehatan Pendatang/
Pemudik. Cara mengisinya serupa dengan formulir sebelumnya, 
namun Anda harus mengklik tombol biru ‘Tambah Pendatang/
Pemudik’ terlebih dahulu.

5 Setelahnya, akan tersaji tampilan sebagai berikut. Silahkan mengisi 
kolom NIK terlebih dahulu. Bila NIK sudah terdaftar, maka kolom 
Nama dan Alamat KTP akan terisi secara otomatis. Anda melanjutkan 
dengan mengisi kolom; Nomor Telepon/HP Pendatang/Pemudik; 
Hubungan Keluarga Pendatang/Pemudik dengan Induk Semang 
(Pemilik Rumah); Alamat Tinggal Sebelumnya; Jenis Kedatangan; 
Daerah Asal Kedatangan; Tanggal Tiba; dan Rencana Lama Tinggal.
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6 Selanjutnya akan muncul kuesioner berisi pertanyaanpertanyaan 
tentang skrining kesehatan. Isilah dengan sebenarbenarnya 
sesuai kondisi kesehatan Pendatang/Pemudik. Setelah itu, akan 
muncul hasil skrining. Silahkan mengikuti saran yang muncul.

7 Bila Pendatang/Pemudik lebih dari satu orang, maka klik tombol 
‘Tambah Pendatang/Pemudik’. Jika tidak ada, cermati kembali data 
Pendatang/Pemudik yang sudah disimpan. Apabila ada data yang 
perlu diubah, klik tombol ‘Edit berwarna hijau pada kolom Aksi.

8 Setelah semua langkah dilakukan dan data yang dimasukkan sudah 
benar, silahkan klik tombol Selesai.
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C. pemAnTAUAn penDATAnG/pemUDIK

1 Sub fitur ini digunakan oleh Pengurus RT/RW untuk memantau 
kondisi Pendatang/Pemudik di wilayahnya. Untuk mengaksesnya, 
Pengurus RT/RW dapat memilih opsi “Pemantauan Pendatang/
Pemudik”.

2 Tampilan yang akan muncul adalah; data induk semang (tuan 
rumah); data Pendatang/Pemudik yang tinggal di setiap rumah 
induk semang; dan kondisi kesehatan masingmasing.
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kamPung WiSata

Pada aplikasi JSS, ketikkan Kampung Wisata pada kolom 
pencarian, kemudian klik. Setelah itu klik Dolan Kampung Wisata, 
kemudian pilih kampung yang akan dituju. Selanjutnya pilih paket 
wisata yang diinginkan.
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PenDaftaran nomor kebuDaYaan

A. peRmOHOnAn nIK BARU

Pada aplikasi JSS, ketikkan pendaftaran nomor Kebudayaan dan 
klik, lalu klik garis tiga pada pojok kiri atas, selanjutnya pilih menu 
permohonan kemudian pilih nIK Baru dan selanjutnya klik Tambah.

B. peRUBAHAn DATA nIK

Pada aplikasi JSS, ketikkan pendaftaran nomor Kebudayaan dan 
klik, lalu klik garis tiga pada pojok kiri atas, pilih menu permohonan 
kemudian pilih perubahan Data nIK, dan ikuti Langkah selanjutnya.
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C. ReGISTRASI ULAnG nOmOR SKT

Pada aplikasi JSS, ketikan 
pendaftaran nomor Kebudayaan 
lalu klik. Selanjutnya klik garis 
tiga pada pojok kiri atas, 
selanjutnya pilih menu 
Registrasi Ulang nomor SKT.
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informaSi Publik

A. CCTV

Pada aplikasi JSS, ketikkan CCTV 
lalu klik. Lalu pilih Kategori CCTV 
yang ingin dituju

B. HARGA pAnGAn

Pada aplikasi JSS ketikkan 
Harga pangan, lalu klik. 
Selanjutnya akan muncul harga 
bahan pokok. Jika digeser ke kiri 
akan muncul keterangan harga 
naik, turun atau tetap.
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C. pRODUK HUKUm

pencarian produk Hukum

Pada aplikasi JSS, ketikkan 
produk Hukum, selanjutnya pilih 
produk hukum yang dicari. 
Untuk pencarian yang lebih 
spesifik, pada kolom pencarian, 
isikan jenis peraturan yang 
diinginkan lalu klik Cari
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Layanan Konsultasi Hukum mbak Ratu

Pada aplikasi JSS, ketikkan 
Produk Hukum lalu klik. Selan
jutnya klik pada menu Mbak 
Ratu, lalu klik Kirim Pertanyaan, 
selanjutnya pilih kategori, 
masukan judul dan uraian. 
Setelah itu, klik pada dialog, 
isikan captcha dan klik kirim.



124  buku Panduan JogJa Smart Service verSi 3.0

D. Open DATA

Kependudukan

Pada aplikasi JSS, ketik Open Data kemudian klik icon Kependudukan 
dan klik berdasarkan kategori data yang ingin diketahui.

pajak

Pada aplikasi JSS, ketikkan Open Data kemudian klik icon pajak 
dan klik berdasarkan kategori data yang ingin diketahui.
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Retribusi

Pada aplikasi JSS, ketikkan Open Data kemudian klik icon Retribusi 
dan klik berdasarkan kategori data yang ingin diketahui.
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Dana Kelurahan

Pada aplikasi JSS, ketikkan Open Data kemudian klik icon Dakel 
dan pilih Kelurahan yang dikehendaki.
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Fitur Mal Pelayanan Publik atau disingkat MPP, merupakan fitur penyeleng
garaan layanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Yogyakarta. Layanan publik yang tersedia di MPP terbagi dalam dua jenis 
sub fitur yaitu layanan ‘Tamu’ dan ‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu’. Fitur MPP 
dapat digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi dan pemilik akun JSS, 
khususnya untuk memperoleh pelayanan publik di wilayah Kota Yogyakarta.

Sub fitur layanan ‘Tamu’ menawarkan layanan ‘Perpanjangan SIM’ dan 
‘Rekam KTP’. Pemilik akun Jogja Smart Service dapat menggunakannya 
untuk mengajukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), juga rekam 
baru Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEl).

Sub fitur selanjutnya ialah ‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu’. Anda dapat 
memanfaatkan sub fitur ini untuk mengajukan beragam izin kegiatan yang 
dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Izin yang dilayani meliputi; praktik Kesehatan; 
sektor Damkar; sektor Ketenagakerjaan; sektor lain di luar Online Single 
Submission (OSS); sektor Lingkungan; sektor Pendidikan; sektor Perhu
bungan; serta sektor Sosial.

Untuk dapat menggunakan fitur Mal Pelayanan Publik, silahkan mengikuti 
langkahlangkah berikut.

1 Buka aplikasi JSS Anda. Setelah 
login, gulir pada seksi ‘Smart 
Service’ lalu klik area tombol 
dengan ikon ‘MPP’ atau ‘Mal 
Pelayanan Publik’.
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2 Setelah fitur MPP terbuka, akan 
tersaji dua pilihan sub fitur yaitu 
‘Tamu’ dan ‘Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu’. Silahkan memilih 
layanan yang akan Anda gunakan.

3 Bila Anda ingin melakukan perpanjangan SIM atau rekam baru KTP, 
maka klik pada opsi ‘Tamu’. Sedangkan jika Anda memerlukan 
pelayanan seputar perizinan, silahkan klik opsi ‘Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu’. Setelah memilih salah satu opsi, maka tampilan yang 
tersaji adalah sebagai berikut.

4 Setelah memilih layanan yang akan digunakan, silahkan mengikuti 
panduan yang tersedia di masingmasing layanan tersebut.
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