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RINGKASAN PROPOSAL

Mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara karena
untuk menjamin identitas dan legalitas kependudukannya. Namun ternyata ada sebagian penduduk yang
belum bisa mendapatkan dokumen kependudukan karena terkendala dengan hari dan jam kerja reguler.
Mereka tidak bisa mengurus dokumen kependudukannya karena harus bekerja mencari nafkah bagi
keluarganya. Untuk ijin meninggalkan pekerjaan bagi saudara - saudara kita para buruh atau pekerja pabrik
harus berhadapan dengan konsekuensi potong gaji yang tentunya akan mengurangi penghasilannya. Jarak
yang jauh ke tempat pelayanan bagi masyarakat miskin juga menjadi hambatan karena harus mengeluarkan
biaya untuk transportasinya, belum lagi waktu penyelesaian yang lama membuat warga enggan untuk
mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu
Identitas Anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan sebuah terobosan dengan pelayanan mobil
keliling melalui inovasi SAPU LIDI (Saya Punya layanan Lima menit Jadi), memberikan pelayanan
pembuatan dokumen kependudukan yang tidak terbatas pada hari dan jam kerja biasa secara reguler tetapi
juga pada hari libur (Minggu) dan pada sore - malam hari. Pelayanan ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden
RI Bapak Joko Widodo yaitu Negara hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan
melayani warganya. Inovasi ini memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara mudah,
cepat dan tanpa biaya alias gratis.

Pelayanan mobil keliling dengan inovasi Sapu Lidi ini juga mendekat/mendatangi warga di Car Free Day
setiap hari Minggu pagi dan di Kelurahan-kelurahan secara terjadwal pada Rabu Sore hingga Malam hari.
Dengan dukungan Teknologi Informasi berupa peralatan, sistem aplikasi dan jaringan sehingga dapat
mempercepat proses penyelesaian dokumen, satu dokumen bisa 5 menit jadi.

Untuk video pelayanan mobil keliling Dispendukcapil Kota Surakarta dapat dilihat melalui link youtube
dibawah ini :

https://www.youtube.com/watch?v=90vZO5WD8Mg

https://www.youtube.com/watch?v=lyfjwqOUsyc

https://www.youtube.com/watch?v=nFBqm96xbrE

https://www.youtube.com/watch?v=90vZO5WD8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=lyfjwqOUsyc
https://www.youtube.com/watch?v=nFBqm96xbrE
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara karena
untuk menjamin identitas dan legalitas kependudukannya. Sebelum adanya inovasi pelayanan Administrasi
Kependudukan dengan Mobil Keliling, warga harus datang ke tempat pelayanan yaitu di Kecamatan dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Balaikota Surakarta, pelayanan di tempat tersebut seringkali
terkendala dengan banyaknya antrian sehingga menghabiskan waktu dan juga jarak yang jauh sehingga
warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi ke tempat pelayanan.

Kelompok sosial yang terpengaruh dari kondisi ini adalah buruh, pekerja pabrik, warga miskin dan
masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler. Mereka
terpengaruh dalam hal keterbatasan waktu dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan karena
harus bekerja 6 hari dalam seminggu dan ketika hari Minggu pelayanan reguler juga libur. Apabila mereka
harus ijin meninggalkan pekerjaan untuk mengurus dokumen akan dihadapkan dengan konsekuensi potong
gaji sehingga penghasilannya akan berkurang. Bagi masyarakat miskin tempat pelayanan yang jauh juga
menimbulkan persoalan karena memerlukan biaya jika harus naik angkutan umum.

Masalah utama yang perlu diselesaikan adalah keterbatasan yang dialami warga/penduduk dalam mengurus
dokumen kependudukan. Keterbatasan tersebut meliputi :

Tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler karena tidak dapat1.
meninggalkan pekerjaan.
Waktu penyelesaiannya lama, jika mengurus dokumen secara reguler di Dinas/Kecamatan sesuai2.
Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah 3 - 7 hari,
sehingga warga harus bolak-balik ke Dinas.
Jarak tempat tinggal dengan tempat pelayanan (kecamatan/Dinas) jauh sehingga memerlukan biaya3.
untuk transportasinya membuat warga enggan untuk segera mengurus dokumen kependudukannya,
baru mengurus jika ada keperluan.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Inisiatif pemecahan masalah ini datang dari Walikota Surakarta serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta.

Dari permasalahan di atas  mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk
melakukan suatu terobosan dengan Pelayanan Jemput Bola melalui Mobil Keliling Pelayanan Administrasi
Kependudukan, dimana Dinas melakukan pelayanan tidak hanya pada hari dan jam kerja reguler tetapi juga
pada sore hingga malam hari bahkan pada hari libur (Minggu), dimaksudkan agar warga yang kesulitan
mengurus pada hari kerja tetap terlayani dan mendapatkan haknya dalam memiliki dokumen kependudukan.
Selain itu juga dilakukan penyederhanaan prosedur dan waktu penyelesaian sehingga menghasilkan inovasi
SAPU LIDI (Saya Punya layanan Lima menit Jadi). Pelayanan ini juga mendekat kepada warga dengan
melakukan pelayanan di Kelurahan - Kelurahan, Car Free Day pada hari Minggu pagi dan pada Acara Sonjo
Wargo Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dengan warga masyarakat, sehingga warga tidak perlu
jauh – jauh datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Balaikota Surakarta.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan inovasi ini adalah:

Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan/stake holders untuk1.
memecahkan masalah, pemangku kepentingan tersebut diantaranya: Dinas Komunikasi dan Informasi,
Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah. Masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi sesuai
dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.
Menentukan design inovasi yang akan dilaksanakan yang dapat menjawab dan menyelesaikan2.
permasalahan utama yang dihadapi dengan didukung penggunaan Teknologi Informasi seperti Sistem
Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), SIMP3AK dan kualitas jaringan online
sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian pencetakan dokumen kependudukan.
Melaksanakan uji coba Pelayanan Jemput Bola dengan Mobil Keliling, kegiatan ini juga sekaligus3.
dievaluasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan dilakukan pengembangan terus menerus
hingga menghasilkan pelayanan yang cepat dan tepat, satu dokumen bisa 5 menit jadi (Sapu Lidi)
Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat agar kemanfaatannya4.
dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Tujuan utama dari program inovasi Sapu Lidi ini adalah untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan
yang dialami warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen
kependudukan pada hari dan jam kerja reguler tetap dapat terlayani dengan pelayanan mobil keliling pada
sore hingga malam hari dan juga pada hari libur (Minggu). Waktu penyelesaian yang lama diatasi dengan
penggunaan Teknologi Informasi (Sistem aplikasi SIAK, SIMP3AK, database kependudukan dan peralatan
untuk koneksi jaringan secara online) dapat mempercepat proses penyelesaian pencetakan dokumen yaitu
langsung jadi bahkan satu dokumen bisa 5 menit jadi. Jarak yang jauh ke tempat pelayanan juga bisa diatasi
karena pelayanan Sapu Lidi dengan mobil kelilingnya yang akan mendatangi warga yaitu di kelurahan-
kelurahan setiap hari Rabu Sore, di Car Free Day pada hari Minggu pagi dan pada Acara Sonjo Wargo
Bapak Walikota dan Wakil Walikota.

Kelompok sasarannya adalah buruh, pekerja dan masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen pada hari
dan jam kerja reguler. Juga untuk masyarakat miskin mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk
transportasi karena cukup datang ke kelurahan, untuk pengurusan dokumen kependudukannya sendiri
memang tidak dipungut biaya alias gratis.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Inovasi ini bersifat unik karena langsung menjawab permasalahan yang dirasakan oleh penduduk dan inovatif
dengan cara - cara yang baru dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian dokumen
kependudukan. Sebelum inovasi ini dilakukan penduduk harus datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau Kecamatan untuk membuat dokumen kependudukannya. Selain tempat yang jauh,
antrian juga sangat banyak belum lagi waktu penyelesaiannya juga lama sehingga penduduk harus bolak-
balik ke Dinas untuk mengambil dokumen yang sudah jadi.

Setelah dilakukan inovasi ini, penduduk tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas karena pelayanan yang akan
datang mendekat dengan mobil keliling ke kelurahan-kelurahan dan car free day sehingga warga tidak perlu
keluar biaya untuk transportasi. Untuk warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari
dan jam kerja reguler karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan juga dapat mengurusnya pada hari Minggu
atau pada malam hari. Waktu penyelesaian yang lama sampai 7 hari sekarang dapat langsung jadi bahkan
satu dokumen bisa 5 menit jadi karena didukung penggunaan Teknologi Informasi yang handal, penduduk
tidak perlu bolak balik untuk mengambil dokumen dan mengantri lama hingga berjam-jam.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

Untuk melaksanakan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menyusun
tahapan-tahapan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan. Pada tahap pertama adalah Perencanaan
Kegiatan, dimana dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yaitu : Penyusunan Tim Inovasi, Koordinasi
dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain dan juga dengan stakeholders atau para
pemangku kepentingan, Penyiapan Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis petugas pendaftaran
dan juga operator dengan penggunaan Sistem Aplikasi pelayanan (SIAK dan SIMP3AK). Tidak kalah
pentingnya dalam tahapan ini adalah Penyiapan sarana dan prasarana. Dinas telah memiliki satu unit Mobil
Keliling dengan peralatannya antara lain Printer KTP-el, printer cetak KK, printer cetak Akta Kelahiran dan
Akta Kematian, kamera untuk perekaman KTP-el, genset dll. Penyempurnaan sistem aplikasi dan perbaikan
kualitas koneksi jaringan antara perangkat di mobil keliling dengan server database di Dinas dan di pusat
merupakan kata kunci untuk mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan.

Pada Tahap kedua dari rencana aksi dilakukan uji coba pelayanan dokumen. Pada pelayanan hari Minggu di
car free day Jalan Slamet Riyadi inovasi Sapu Lidi mulai diuji cobakan, setelah semua peralatan dipersiapkan
dan koneksi jaringan juga baik, petugas pendaftaran mulai menerima berkas dari pemohon. Para Kabid
bertugas sebagai koordinator dan mengawasi jalannya pelayanan. Alur jalannya berkas dokumen dari
petugas pendaftaran ke operator dilanjutkan verifikasi sampai dengan dokumen diserahkan ke pemohon.

Setelah melalui beberapa kali ujicoba dan penyempurnaan Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan dari
inovasi Sapu Lidi. Pelayanan ini dilaksanakan di Car Free Day Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari
pukul 06.00 –09.00 WIB, di Kelurahan – Kelurahan secara bergiliran terjadwal setiap hari Rabu dari pukul
16.00 – 20.00 WIB dan pada Acara Sonjo Wargo Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dari pukul
17.00 - 21.00 WIB.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mensosialisasikan pelayanan Sapu Lidi dengan
membuat jadwal pelayanan dalam 1 bulan dan dikirimkan ke Kecamatan dan Kelurahan, selanjutnya di
tingkat Kelurahan membuat Surat Edaran untuk diteruskan ke RT dan RW. Jadwal Pelayanan juga di
umumkan dalam website Dispendukcapil Kota Surakarta dan ditempelkan pula pada papan Informasi
sehingga semakin banyak warga yang mengetahui dan memanfaatkan pelayanan tersebut.

Jenis pelayanan dokumen yang dilaksanakan pada pelayanan mobil keliling administrasi kependudukan
dengan program Sapu Lidi nya ini adalah:

KTP elektronik1.
Kartu Keluarga2.
Akta Kelahiran3.
Akta Kematian4.
Perekaman KTP-el5.
KIA (Kartu Identitas Anak)6.

Pada pelayanan di Car Free Day jumlah dokumen kependudukan yang diselesaikan rata-rata adalah 90 –
100 dokumen dalam waktu 3 jam.

Tahapan selanjutnya dari rencana aksi adalah Tahap Pengawasan.
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Pengawasan diperlukan karena untuk menjaga komitmen bersama dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat, memastikan setiap komponen berjalan sesuai tugas dan fungsinya sehingga kualitas pelayanan
tetap terjaga.

Tahap akhir dari rencana aksi adalah melakukan evaluasi. Kendala yang muncul selama pelaksanaan inovasi
baik dari peralatan, sistem aplikasi, koneksi jaringan maupun sumber daya manusianya menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan yang lebih baik.
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan inovasi ini, yaitu :

Walikota Surakarta sebagai inisiator dan menetapkan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan1.
yang mendekat kepada warga dengan sistem jemput bola dan pelayanan yang cepat.
DPRD memberikan dukungan politis penganggaran dan penyaluran aspirasi masyarakat. Melihat2.
kemanfaatan dan antusiasme masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, beberapa warga
menginginkan agar unit mobil kelilingnya dapat ditambah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan dengan3.
menyiapkan sdm, mobil keliling dan peralatannya, sistem aplikasi dan jaringan sehingga dapat
digunakan untuk melaksanakan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dengan lebih cepat.
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berperan mensosialisasikan jadwal pelayanan4.
mobil keliling administrasi kependudukan melalui media sosial, media massa/koran/tabloid, website
Pemkot Surakarta dan memfasilitasi jaringan online-nya
Dinas Perhubungan sebagai leading sektor penyelenggaraan car free day dan memberikan ijin5.
penggunaan tempat di area Car Free Day Sriwedari Jalan Brigjend Slamet Riyadi.
Kecamatan mensosialisasikan pelayanan mobil keliling dengan inovasi Sapu Lidi nya di kelurahan –6.
kelurahan di wilayahnya.
Kelurahan menginformasikan pelayanan mobil keliling kepada warganya melalui Ketua RT/RW dan7.
menyediakan ruang atau pendopo kelurahan untuk tempat pelayanan.
Pihak Swasta seperti Stasiun Radio, Televisi lokal/regional dengan  mempublikasikan pelayanan mobil8.
keliling melalui program siaran radio dan televisi.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu mempublikasikan pelayanan jemput bola mobil9.
keliling pada komunitas-komunitas atau kelompok sosial yang dibinanya.
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan berbagai sumber daya diantaranya :

Sumber Daya Manusia sebagai Tim yang melakukan pelayanan pendaftaran, verifikator dan operator1.
pencetakan dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
Sarana dan prasarana berupa 1 (satu) unit mobil keliling dan peralatannya untuk pencetakan dokumen2.
 seperti komputer / lap top, scanner, printer, kamera dsb.
Teknologi Informasi yang berupa sistem aplikasi dan database kependudukan. Dinas Kependudukan3.
dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada dari Kemendagri
yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan sistem aplikasi pelayanan pendaftaran
dokumen yaitu SIMP3AK.
Jaringan untuk menghubungkan secara online sistem aplikasi di mobil keliling dengan server database4.
kependudukan di Dispendukcapil.
Serta penganggaran yang dibiayai dari APBD Kota Surakarta. Untuk pelaksanaan tahun 20175.
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 257.600.000,-
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Keluaran dari pelaksanaan inovasi ini diantaranya adalah :

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan meningkat. Setiap pelayanan mobil keliling tak kurang1.
90 - 100 dokumen kependudukan berhasil dibuat.
Terbangunnya database kependudukan di Kota Surakarta yang valid dan up to date. Sistem pelayanan2.
yang online akan membuat database kependudukan semakin akurat, apabila diterbitkan Akta
Kelahiran baru maka jumlah penduduk dalam database akan bertambah demikian pula setiap
diterbitkan Akta Kematian baru maka otomatis akan mengurangi jumlah penduduk.
Semakin banyak warga yang memanfaatkan pelayanan di mobil keliling karena dapat mengurus3.
dokumen kependudukan pada hari libur maupun malam hari setelah pulang kerja, ditandai dengan
selalu habisnya nomor antrian pendaftaran yang disediakan bahkan warga sudah mengantri sebelum
mobil keliling datang di tempat pelayanan.
Kepercayaan maupun kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil4.
maupun Pemerintah Kota Surakarta meningkat karena dapat mengurus dokumen kependudukan
dengan lebih mudah, cepat dan tanpa biaya alias gratis.
Meningkatnya kesadaran warga masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Dalam setiap5.
pelayanan mobil keliling juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi, penyuluhan akan
pentingnya dokumen kependudukan.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik ini dilakukan monitoring dan evaluasi
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Instrumen yang dievaluasi meliputi database
cakupan kepemilikan dokumen, tingkat partisipasi penduduk dalam memanfaatkan layanan mobil keliling,
sarana dan prasarana, sistem aplikasi yang digunakan (SIAK dan SIMP3AK) serta kinerja Tim.

Inovasi ini selalu dievaluasi setiap habis pelaksanaan, dan diadakan perbaikan dari setiap kekurangan serta
mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Kendala utama yang dihadapi adalah Masih adanya data yang bermasalah seperti data anomali dan data
ganda di database kependudukan. Data tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk pelayanan tetapi
harus dibersihkan/diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya dengan  verifikasi data ke pusat
(Kementerian Dalam Negeri).

Koneksi jaringan antara sistem aplikasi di mobil keliling dengan server database kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun dengan server di Pusat juga menjadi kendala. Karena
pelayanan pada mobil keliling adalah online sehingga dokumen bisa langsung dicetak apabila datanya sudah
terdapat di database sehingga apabila ada gangguan pada jaringan maka pelayanan juga tidak bisa berjalan
dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pelayanan dilakukan secara offline dengan
menerima berkas permohonan dan diberikan tanda terima untuk pengambilan dokumen yang sudah jadi di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses pencetakan dokumennya akan dilakukan di Dinas.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Ada banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi SAPU LIDI (Saya Punya layanan Lima menit
Jadi),    yaitu :

Bagi masyarakat ini akan sangat diuntungkan yaitu mendapatkan  pelayanan dalam pembuatan1.
dokumen kependudukan dengan cepat, mudah, akurat, pasti dan tanpa biaya alias gratis.
Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan2.
Administrasi Kependudukan. Bagi warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada
hari dan jam kerja reguler karena kesibukan, tidak punya waktu dan tidak dapat meninggalkan
pekerjaannya, dapat memanfaatkan pelayanan tersebut karena Inovasi Sapu Lidi hadir setiap Hari
Minggu di Car Free Day dan juga pada sore hingga malam hari secara terjadwal di kelurahan-
kelurahan.
Bagi pemerintah program inovasi ini dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan,3.
penduduk memiliki dokumen pada setiap peristiwa penting yang dialaminya.
Bagi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat4.
meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sehingga Dinas mempunyai data laporan
yang akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan
oleh pemerintah.
Mengurangi banyaknya antrian pemohon dokumen yang mengurus di Dinas sehingga pelayanan lebih5.
nyaman.
Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan6.
Pencatatan Sipil maupun Pemerintah Kota Surakarta.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Sebelum inovasi ini dilakukan penduduk harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
kecamatan untuk membuat dokumen kependudukannya. Selain tempat yang jauh, antrian juga sangat
banyak belum lagi waktu penyelesaiannya juga lama sehingga penduduk harus bolak-balik ke Dinas untuk
mengambil dokumen yang sudah jadi.

Setelah dilakukan inovasi ini, penduduk tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas karena pelayanan yang akan
datang mendekat dengan mobil keliling ke kelurahan-kelurahan, car free day dan pada Acara Sonjo Wargo
Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sehingga warga tidak perlu keluar biaya untuk transportasi.
Untuk warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari kerja karena tidak dapat
meninggalkan pekerjaan, juga dapat mengurusnya pada hari Minggu atau malam hari. Waktu penyelesaian
yang lama sampai 7 hari sekarang dapat langsung jadi satu dokumen 5 menit jadi, penduduk tidak perlu
bolak balik dan mengantri lama hingga berjam-jam.

 

      
No.

                        Kondisi          Sebelum Inovasi           Sesudah Inovasi

1.  Tempat Pelayanan
Dispendukcapil,
Kecamatan

Mobil Keliling di CFD /
Kelurahan

       2. Waktu Pelayanan
Pada hari dan jam kerja
(reguler)

Sore - Malam hari,
Hari libur (Minggu)

       3. Waktu Penyelesaian dokumen
3 – 7 hari
 (lama)

Satu dokumen 5 menit jadi
 (cepat)

       4. Antrian pemohon  Banyak  Sedikit
       5. Jarak   Jauh   Dekat

       6. Biaya
Perlu biaya untuk  
transportasi

Tidak perlu biaya utk
transportasi
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GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah



Keselarasan SAPU LIDI (SAYA PUNYA LAYANAN LIMA MENIT JADI)

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 17 Dicetak tanggal: 27-03-2018

KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan Inovasi Saya Punya layanan Lima menit Jadi (Sapu Lidi) yang merupakan pelayanan  pembuatan
dokumen kependudukan dengan menggunakan mobil keliling selaras dengan  pencapaian 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pada Tujuan ke- 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang
tangguh.

Keadilan bagi masyarakat yaitu semua warga berhak mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan
dengan cepat dan bebas biaya alias gratis. Semua warga bisa mengurus dokumen kependudukan tidak
terbatas pada hari dan jam kerja saja karena Inovasi Sapu Lidi hadir setiap Hari Minggu di Car Free Day dan
juga pada sore hingga malam hari secara terjadwal di kelurahan-kelurahan. Bagi masyarakat yang tidak
punya waktu karena kesibukan dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan dapat memanfaatkan pelayanan
tersebut. Bagi warga yang berkebutuhan khusus seperti di YPAC pelayanan mobil keliling juga siap
mendatangi sehingga mendapatkan perlakuan/pelayanan yang sama atau non diskriminasi.

Pelayanan Mobil Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sapu Lidinya menyediakan
layanan penerbitan dokumen kependudukan dengan cepat dan bebas biaya akan dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga/instansi/dinas sampai dengan Pemerintah Kota sehingga akan
menciptakan kelembagaan yang tangguh.
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran yang dapat diambil dari inovasi ini adalah penggunaan Teknologi Informasi untuk
mempercepat kinerja dalam memproses pembuatan dokumen kependudukan. Adanya sistem aplikasi,
database kependudukan yang valid dan koneksi jaringan yang online sangat membantu sumber daya
manusianya dalam menyelesaikan permohonan pembuatan dokumen kependudukan dengan lebih mudah,
cepat dan akurat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi ini juga didukung oleh banyak faktor, diantaranya kinerja tim yang
solid serta partisipasi dari pihak - pihak yang terkait seperti Kelurahan, RT - RW, warga/penduduk, Dinas
Kominfo dan lainnya. Semua pihak bekerja sesuai dengan perannya masing-masing sehingga permasalahan
yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Penyederhanaan prosedur dan persyaratan juga turut andil dalam mensukseskan pelaksanaan inovasi ini.
Dengan prosedur yang lebih sederhana minat penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan menjadi
tinggi. Dengan pelaksanaan inovasi ini juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait,
sehingga harapannya kedepan hubungan baik ini dapat terus terjaga.

Jadi adanya Teknologi Informasi yang handal, kekompakan tim serta hubungan baik dengan berbagai pihak
yang terkait merupakan kunci dari keberhasilan program ini.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Program inovasi SAPU LIDI (Saya Punya layanan Lima menit Jadi), yang merupakan pelayanan dengan
Mobil Keliling Administrasi Kependudukan sudah memiliki beberapa perangkat peraturan dan dukungan
penganggaran yang akan menjamin keberlanjutan kegiatannya. Dimulai dari akhir tahun 2014, dijalankan
sampai dengan sekarang dan masih akan terus berjalan di tahun -tahun mendatang. Pada tahun 2017
mendapat dukungan dana sebesar    Rp. 257.600.000,-  dari APBD.

Dalam hal peraturan, sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan
Perwali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak. Dukungan sosial dari masyarakat yaitu setelah
merasakan manfaatnya banyak warga yang menginginkan agar pelayanan mobil keliling dengan Sapu Lidi
nya diperbanyak bahkan unit mobil kelilingnya juga ditambah.

Inovasi ini sudah direplikasi, baik sebagian atau seluruhnya, di beberapa daerah di Indonesia. Setiap tahun
selalu ada kunjungan studi banding dari berbagai kabupaten / kota diantaranya Kabupaten Temanggung,
Kota Magelang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Boyolali maupun beberapa daerah di luar Jawa. Mereka
datang untuk belajar bagaimana program  dilaksanakan, apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Beberapa daerah merasa terkendala dengan kondisi jaringan online karena kondisi geografisnya, sebagian
daerah juga sudah memiliki mobil keliling namun pelayanannya masih offline sehingga dokumen tidak bisa
langsung jadi. Hal ini bukan berarti program tidak bisa dilaksanakan karena hambatan akan memacu
munculnya inovasi-inovasi baru untuk penyempurnaan sehingga program ini dapat diterapkan sesuai dengan
karakteristik daerah masing-masing.

Hal-hal yang dapat direplikasi dari Inovasi ini diantaranya adalah kesiapan sarana dan prasarananya berupa
unit mobil keliling yang sudah dimodifikasi untuk pelayanan lengkap dengan peralatannya seperti
komputer/lap top, printer, scanner, kamera, genset dll.

Sistem aplikasi yang digunakan dan koneksi jaringan online antara peralatan di mobil keliling dengan
database di server Dinas.

Mekanisme layanan dan kinerja tim, komunikasi, kerjasama dan hubungan baik dengan para pemangku
kepentingan juga menentukan keberhasilan suatu replikasi program inovasi.


