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RINGKASAN PROPOSAL

Inisiatif  Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran Si-ReLa ini diawali Tahun 2004 dengan kesepahaman dengan
mitra dalam upaya sistem jemput bola akta kelahiran, kemudian lebih dikembangkan lagi pada Tahun 2009
dengan Program Kartu Insentif, pelayanan terpadu dan online serta  penguatan sistem jemput bola.

Berdasarkan data survey DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakartabekerja sama dengan
Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret,Tahun 2003 di Kota Surakarta,anak ( usia 0 – 18
Tahun)yangmemilikiakta kelahiran baru mencapai 53 %, sehingga masih ada 57 % anak yang belum
memilliki akta kelahiran.Data yang masih cukup besar.

 

Kartu Insentif Anak (KIA), dikenalkan Desember 2009, merupakan kartu diskon pembelian barang atau jasa
di perusahaan di Kota Surakarta.  Syarat untuk membuat KIA, anak harus memiliki akta kelahiran. Anak-anak
dan keluarganya termotivasi untuk segera membuat Akta Kelahiran dipakai untuk mendapatkan KIA. Kartu ini
juga difungsikan sebagai kartu identitas anak atau Kartu Tanda Penduduk Anak ( KTP) Anak.

Ada 51 mitra swasta yang tergabung dalam program KIA, terdiri dari 20 toko dan lembaga pendidikan, 5 
bidang kesehatan, 5 toko olahraga, 7 restoran, dan 7 toko pakaian. Diskon yang diberikan bervariasi antara 5
sampai 50% untuk setiap pembelian barang atau jasa. Pihak swasta memperoleh manfaat untuk promosi dan
penyaluran dana CSR perusahaan.

Untuk mendukung percepatan cakupan KIA, Pedoman Pembuatan Akta Kelahiran cepat dan bebas
biayadisusun. Menggandeng beberapa LSM ,  PKK      (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ) dari tingkat RT
( Rukun Tetangga) sampai tingkat pusat, dalam melakukan diseminasi informasi pedoman pendaftaran
aktekelahiran dan pembuatan KIA.  Program ini ditindaklanjut dengan identifikasi dokumen kependudukan
dengan entry data secara on line  serta jemput kepemilikan dokumen kependudukan oleh PKK tingkat
Kelurahan/  Rukun Warga/ Rukun Tetangga.
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Inisiatif  Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran Si-ReLa ini diawali Tahun 2004 dengan kesepahaman dengan
mitra dalam upaya sistem jemput bola akta kelahiran, kemudian lebih dikembangkan lagi pada Tahun 2009
dengan Program Kartu Insentif, pelayanan terpadu dan online serta  penguatan sistem jemput bola.

Kondisi yang terjadi di masyarakat Kota Surakarta  pada waktu itu secara umum:

Kurang memadainya ketersediaan informasitentang pencatatan kelahiran dan akses terhadap layanan1.
Kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnyapencatatan2.
kelahiran serta pemanfaatannya sehingga Akta kelahiran masih dianggap   belum penting
dibandingkan kartu tanda penduduk (KTP).
Adanya kekhawatiran warga tentang biaya dan rumitnya birokrasi pengurusan akta kelahiran.Sistem3.
Layanan yang belum  ideal  dan  cepat, dekat, tepat, gratis, pasti  dan akurat. Persyaratan yang masih
dianggap  sulit. Misalnya waktu penyelesaian masih 30 hari.  Belum ada layanan layanan yang inovatif.
Kebijakan terkait pencatatan kelahiran belum sepenuhnya berpihak pada kelompok miskin dan rentan4.
lainnya misalnya pemberlakuan denda bagi keterlambatan pencatatan kelahiran.

Berdasarkan data survey DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakartabekerja sama dengan
Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret,Tahun 2003 di Kota Surakarta,anak ( usia 0 – 18
Tahun)yangmemilikiakta kelahiran baru mencapai 53 %, sehingga masih ada 57 % anak yang belum
memilliki akta kelahiran.Data yang masih cukup besar.

Berdasarkan data penduduk yang tercatat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per
31 Desember 2009. Pada penduduk umur anakmemiliki akta kelahiran sejumlah 88.104 jiwa dibandingkan
yang tidak memiliki akta kelahiran sejumlah 46.645 jiwa.Penduduk Kota Surakarta yang memiliki akta
kelahiran sejumlah 186.869 jiwa sedangkan yang tidak punya sejumlah 338.636 jiwa Sedangkan pada
kelompok umur yang lebih tua, kepemilikan aktakelahiran semakin menurun terutama penduduk usialanjut
(60 tahun keatas) yaitu hanya 2.740 jiwa dari 55.275 jiwa penduduk usia lanjut

Artinya Hingga tahun 2009,  masih ada 34.61 % atau 46.645 anak  dari 134.749 seluruh anak di Kota
Surakarta belum memiliki akta kelahiran. Anak-anak tersebut sebagian besar (60%) berasal dari keluarga
miskin, pendatang, atau berstatus anak yatim, terlantar, atau lahir dari hubungan tanpa perkawinan sah.
Berdasarkan kelompok umur, yang paling banyak belum memilki akta kelahiran adalah anak-anak usia 7
sampai 15 tahun.  Data gender, 55 % adalah perempuan.

kondisi masyarakat yang berasal keluarga miskin, pendatang, atau berstatus anak yatim, terlantar, atau lahir
dari hubungan tanpa perkawinan sah.  Kelompok ini harusnya mendapatkan kebijakan yang  lebih khusus
dan kasuistik.  Sebagian adalah orang yang termaginalisasi oleh keadaan  tingkat ekonomi, pendidikan dan
akses pelayanan publik. Akta Kelahiran merupakan Pengakuan sebagai subyek hukum merupakan hak asasi
manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun, meski negara
dalam kondisi darurat sekalipun.Karena hak ini termasuk dalam kategori non derogable rights.Ketidak
kepemilikan akta kelahiran disamping keberadaan belum diakui secara hukum, juga kesulitan dalam
mendapatkan layanan publik.
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PENDEKATAN STRATEGIS

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

Inisiatif muncul hasil dari rangkuman masalah kepemilikan akta kelahiran anak sehingga dilakukan diskusi
dengan pihak swasta dan organisasi berbasismasyarakatyang difalitasi oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta. Semangat yang dibangun adalah melibatkan partisipasi
masyarakat.

Pertama,  Pelayanan pencatatan akta kelahiran yang lebih aktif, mudah dan praktis.  Pelayanan terpadu dan
dengan sistem online dengan  mempermudah persyaratan.

Pelayanan terpadu dengan memberikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA secara bersama.  Jangka
waktu yang semakin singkat.  Di Dinas dalam syarat tertentu dengan pelayanan one day service dan di mobil
keliling dengan pelayanan langsung jadi.

Memanfaatkan database nasional (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan – SIAK) untuk pencatatan
kelahiran secara online langsung oleh  23 rumah sakit (pemerintah dan swasta), rumah bersalin, bidan
praktek mandiri. Sistem juga terkoneksi dengan Kelurahan sehingga terjadi sistem entry antara Lembaga
kesehatan, Kelurahan dan Dispendukcapil.  Sistem Online disamping pencatatatan akta kelahiran juga akta
kematian.  Entry  dimaksud masuk di link relasi.dispendukcapil.surakarta.go.id
(http://server162.dispendukcapil.surakarta.go.id:8080/Siak/)

Setiap pasien yang akan melahirkan diminta untuk menyerahkan dokumen lengkap persyaratan pengurusan
akta kelahiran. Begitu anak lahir, registrasi akta kelahiran dilakukan secara online, dan akta kelahiran selesai
dalam hitungan hari. Aplikasi  telah dilengkapi dengan scan dokumen persyaratan.

Online bagi masyarakat yang mampu secara teknis di pelayanan akta dan KIA online di link:
http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/, akses ini juga di buka di web site
http://dispendukcapil.surakarta.go.iddan aplikasi  android solodestination bisa di download di  google play
story.

Kedua: Jemput bola.

Kerjasama 51PKK Kelurahan. Ibu-ibu PKK menerima warga dengan menyerahkan dokumen1.
persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran.PKK memproses pendaftaran, juga secara online
menggunakan perangkat komputer kelurahan, dan menyerahkan akta kelahiran kepada warga bila
sudah selesai.
mobil keliling memberikan layanan akta kelahiran “langsung jadi”. Mobil keliling ini stand-by sekali2.
seminggu dalam Car Free Day di jalan protokol Kota Surakarta, di Kelurahan dan acara Sonjo Wargo
Walikota. Jemput bola langsung kelompok rentan diantaranya ke  panti panti, kelompok anak
HIV/AIDS, sekolah pinggiran dan anak defable.
Gratis retribusi untuk semua layanan dan mengratiskan denda kerterlambatan bagi warga miskin dan3.
untuk program-program khusus berdasarkan kurun waktu atau tempat tertentu.Landasan hukum
dengan Peraturan Walikotanomor 11-A Tahun 2015tanggal 17 Juni 2015 tentang Pembebasan Denda
Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

Ketiga, Program Kartu Insentif Anak (KIA), dikenalkan Desember 2009, merupakan kartu diskon pembelian
barang atau jasa di perusahaan di Kota Surakarta.  Syarat untuk membuat KIA, anak harus memiliki akta
kelahiran. Anak-anak dan keluarganya termotivasi untuk segera membuat Akta Kelahiran dipakai untuk
mendapatkan KIA. Kartu ini juga difungsikan sebagai kartu identitas anak atau Kartu Tanda Penduduk Anak (

http://server162.dispendukcapil.surakarta.go.id:8080/Siak/
http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/
http://dispendukcapil.surakarta.go.id
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KTP) Anak.

Sejak diluncurkan,  Tahun 2015 sudah ada 54.200 dari total 155. 653 anak yang sudah memperoleh KIA.
Pada Tahun 2016 10,047, sedang dalam satu bulan   Januari 2017 sudah ada pencetakan KIA  sebanyak
4.495 anak,  sehingga sampai saat ini ada 68.733 anak yang sudah memiliki KIA, dari jumlah anak di Kota
Surakarta 158.046. Berarti ada 43,49 % anak di Kota Surakarta yang sudah memiliki  KIA.

Ada 51 mitra swasta yang tergabung dalam program KIA, terdiri dari 20 toko dan lembaga pendidikan, 5 
bidang kesehatan, 5 toko olahraga, 7 restoran, dan 7 toko pakaian. Diskon yang diberikan bervariasi antara 5
sampai 50% untuk setiap pembelian barang atau jasa. Pihak swasta memperoleh manfaat untuk promosi dan
penyaluran dana CSR perusahaan.

Untuk mendukung percepatan cakupan KIA, Pedoman Pembuatan Akta Kelahiran cepat dan bebas
biayadisusun. Menggandeng beberapa LSM ,  PKK      (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ) dari tingkat RT
( Rukun Tetangga) sampai tingkat pusat, dalam melakukan diseminasi informasi pedoman pendaftaran
aktekelahiran dan pembuatan KIA.  Program ini ditindaklanjut dengan identifikasi dokumen kependudukan
dengan entry data secara on line  serta jemput kepemilikan dokumen kependudukan oleh PKK tingkat
Kelurahan/  Rukun Warga/ Rukun Tetangga.
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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

Inistiatif kemitraan ini bukan merupakan program satu arah dari pemerintah daerah semata, tetapi1.
merupakan program yang melibatkan seluruh stakeholder kota. Semua pihak yang terlibat turut
mendapatkan manfaat. (1) Mitra swasta mendapatkan kesempatan promosi. Pelanggan mereka
menjadi bertambah. (2) Pihak LSM menyalurkan kemampuan mereka mobilisasi sumberdaya untuk
diseminasi informasi. (3) Dengan peran dalam rantai pendaftaran akta kelahiran, para ibu-ibu PKK
menjadi aktor penggerak perubahan di masyarakat. (4) DISPENDUKCAPIL dan lembaga pemerintah
lainnya dapat menunaikan mandat pembangunan dengan lebih efektif dan efisien.
Integrasi data dengan sistem online menjadi kekuatan data base kependudukan,petugas kelurahan/2.
lembaga penolong kesehatan dapat langsung mamanggil nama berdasarkan NIK sehingga menjadi
lebih mudah dan tepat.
Pelayanan langsung jadi di Mobil Keliling dan One Day Service Di Dinas menjadikan salah satu daya3.
tarik bagi pemohon. Jemput bola di Kelurahan, di sekolah, di kecamatan dan kelompok rentan terus
dilakukan secara  terus menerus dan rutin.
Pelayanan denganpendekatan sistem,mudah, cepat dantepat, dan mendapat insentif (KIA).4.
Persyaratan yang dipermudah diantaranya tidak perlunya kehadiran saksi,kemudian dengan
Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya yaitu dengan di lakukan dispensasi
dengan solusi Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).
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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

1. Langkah 1: Penetapan Kelompok Sasaran

Inventarisi kelompok sasaran yang dibagi penjadi dua kelompok:(1)Kelompok sasaran anak-anak (usia 0 <
18th), dan (2) Kelompok sasaran calon mitra kerja yang terdiri dari pelaku usaha dan layanan kesehatan ibu
dan anak khususnya persalinan.

2. Langkah 2: Pembuatan Rencana Aksi

melakukan pertemuan koordinasi dengan pelaku bisnis (calon mitra) untuk menjelaskan latar belakang,
maksud dan tujuan serta komitmen yang dibangun bersama untuk memberikan pelayanan publik
khususnya bagi anak-anak. Pada kesempatan yang sama, dilakukan identifikasi mitra usaha mana
yang bersedia berpartisipasi dalam program.
Pertemuan mitra dan lembaga terkait ( Pemerintah/ swasta) dilakukan setiap tiga bulan, untuk
melakukan evakuasi dan perencanaan program selanjutnya.

3. Langkah 3: Pembuatan Payung Hukum

DISPENDUKCAPIL bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk menyusun
payung hukum/landasan kegiatan operasional program. Hal sudah diwujudkan dengan terbitnya Peraturan
Walikota  Tentang Kartu Insentif Anak dan Surat Keputusan Walikota Tentang Tim Pencatatan Kelahiran
serta MOU/ MOA tentang mitra KIA, Online/ Jemput Bola Rumah Sakit.

4. Langkah 4: Uji Coba Program, Pelaksanaan Programdan Evaluasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sekitar enambulan setelah KIA dikenalkan, ternyata
jumlah orang tua yang ingin membuat akta kelahiran untuk anaknya meningkat. Selain itu, yang sudah punya
akta ingin mendaftar untuk mendapatkan KIA.

Berdasarkan hasil program percontohan 6 bulan tersebut, pada tahun 2010 pelayanan penerbitan KIA
diperluas untuk mencakup empat kecamatan lain (Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon dan
Jebres).

Dalam usia program kurang dari 1 tahun, KIA sudah dikenal masyarakat. Jumlah mitra kerja juga
meningkat. Dari 11 pelaku usaha pada saat pertama dikenalkan, meningkat menjadi 31.
Perkembangan selanjutnya, tahun 2013  jumlah mitra kerja pelaku usaha adalah 45 dan pada Tahun
2015 sebanyak 51 stakeholder.
Dengan  penguatan program jemput bola dan Pencatatan Kelahiran yang telah diinisasi sejak tahun
2004.  Disamping penyempernaan MOU dan MOA, di kembangkan pula telah terkoneksinya 23
lembaga penolong kesehatan dan  51 Kelurahan di Kota Surakarta, Pengadilan Agama dan 5 Kantor
Urusan Agama. Pada Tahun 2015 sudah dimulai online dengan 12 Gereja di Kota Surakarta.  Program
ini sudah dikembangkan dengan adanya scan dokumen dari lembaga penolong kesehatan dan
Kelurahan. Sehingga pemohon cukup mengambil akta kelahiran di  Rumah Sakit. Bagi yang
memanfaatkan Pelayanan Mobil Keliling, produk akta dapat langsung jadi dijam dan  tempat
pelayanan.

Pada tahun direalisasikan aplikasi bantu untuk pelayanan, dimana semua pelayanan udah satu pintu
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darisemua pelayanan. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Permohonan
Administrasi Kependudukan (SIMP3AK)  dilengkapi fasilitas sms gateway yang berfungsi memberitahu
informasi pelayanan sudah selesai  dan informasi lainnya dengan memanfaat alat baca barcode dan
smardcard untuk membaca KTP Elektronik. Aplikasi ini merupakan Aplikasi bantu yang teritegrasi
dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK) Versi terbaru (versi 5.7).

Sumber pendanaan dapat dijelaskan sbb:

Pada tahun 2013 tersedia dana Rp. 230.000.000,- untuk kegiatan pendukung bidang,Tahun 2015
meningkat menjadi Rp. 800 Juta dan
Dana pendukung berupa pendampingan dari Lembaga Non Pemerintah seperti UNICEF dan
PUSKAPA UI yang melakukan dalam bentuk kegiatan seperti diseminasi, monitoring dan evaluasi
serta prgram indentifikasi dokumen kependudukan danjemput bola ke Kelurahan. Namun Mulai Tahun
2016 pendanaan sudah mandiri dari APBD Kota Surakarta dan partisipasi masyarakat di Kota
Surakarta.
Pihak swasta / pelaku usaha, diwujudkan dalam bentuk insentif untuk anak dan dukungan kegiatan.
Pihak lembaga penolong kesehatan dalam bentuk penyiapanperalatan danSumber Daya Manusia
untuk program online.
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PEMANGKU KEPENTINGAN

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

I. Instansi Pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri, memfasilitasi regulasi dan kegiatan pendukung, APlikasi Sistem1.
Administrasi Informasi Kependudukan (SIAK)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,  membantu dalam perencanaan dan pengganggaran.2.
Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kersama dan3.
pemberdayaan anak dan perempuan.
, sebagai mitra KIA dan pameran-pameran4.
Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja,  dalam pemberdayaan dan pendataan anak terlantar dan5.
defable.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kerja sama dalam kegiatan disekolah dan sosialisasi6.
Dinas Kesehatan, kerja sama sebagai pengelola lembaga kesehatan dan program bantuan kesehatan7.
untuk anak.
Bagian Hukum dan HAM, penyiapan regulasi yang diperlukan.8.
Bagian Kerjasama, penyiapan MOU dan MOA.9.
5 Kecamatan dan 51 kelurahan difungsingkan dalam  mengimplementasikan kegiatan ke masyarakat.10.
Pengadilan Agama, kerja sama dalam entri data relasi pencatatan perceraian dan  sidang istbat11.
Pengadilan Negeri,kerja dalam produk akta kelahiran yang harus diproses dipengadilan12.
Kantor Urusan Agama, pendataan status perkawinan muslim dan kawin massal.13.
Gereja-Gereja, pendataan perkawinannasrani dan kawin massal.14.
Yayasan Pembinaan Anak Cacat, pembuatan akta kelahiran dan KIA.15.
Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi, pembuatan akta kelahiran dan KIA16.

II. Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam kerja sama dalam pemberdayaan anak dan perempuan
dan monitoring dan evaluasi.

III. Organisasi Kemasyarakatan, berperan dalam kerja sama dalam penuntasan akta kelahiran yang berbasis
masyarakat.

IV. Penolong Persalinan, kerja sama dalam program jemput bola akta kelahiran dan entry secara online yang
terdiri dari : 2 Rumah Sakit Negeri, 7 Rumah Sakit Swasta, 2 Klinik, 6 Rumah Bersalin, 6 Bidan Praktek
Mandiri

V. Instansi swasta/mitra kerja pelaku usaha sebanyak 51, kerja sama dalam memberikan discount 
pemegang KIA:

VI. Perguruan Tinggi, kerja sama dalam kegiatan penutasan akta kelahiran dan monitoring evaluasi yang
terdiri dari : Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang, Unversitas Indonesia ( Puskapa UI)
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SUMBER DAYA

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

Berkaitan dengan sumberdaya manusia, yang terlibat adalah karyawan Dinas Kependudukan dan1.
Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Surakarta baik PNS maupun non PNS.Sumberdaya
eksternal terdiri dari unsur-unsur PKK kecamatan dan kelurahan serta dari kalangan masyarakat yang
ada di tingkat RT/RW, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
Program ini berbasis pada partisipasi masyarakat maka  masing-masing  dengam sukarela akan2.
mendukung kegiatan ini misalnya dalam bentuk pameran,  dukungan petugas dan peralatan dimasing-
masing lembaga. Pelayanan akta kelahiran yang cepat dan tepat tentu yang diuntungkan adalah warga
masyarakat khususnya kelompok rentan yang  belum memiliki akta kelahiran. Masyarakat yang
mengurus dokumen kependudukan semakin di permudah, dipercepat dan digratiskan termasuk denda
keterlambatan. Harusnya membayar denda 100 ribu rupiah,  peranak yang terlambat lebih 5 tahun
menjadi gratis, jika anaknya tiga maka akan mendapat keringan 300 ribu rupiah.
1000 pemohon perhari di Dinas dan lewat Kecamatan, 70 pemohon perlayanan mobil keliling, 503.
pemohon online perhari dan layanan jemput bola lainnya, yang   diuntungkan disisi biaya operasional
dan waktu yang lebih efisien dan efektif dalam mendapat layanan. Layanan bisa jemput bola di
Kelurahan sehingga mengurangi biaya  transportasi dan  dilluar jam kerja sehingga pemohon  tidak
perlu ijin kerja tentu ini menguntungkan warga masyarakat.Ada 48.172 anak dari semua  segmen,
yang diuntungkan, karenasebelumnya  tidak memiliki akta kelahirannya dengan program ini menjadi
memiliki akta kelahiran.
Sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan cara yang mudah dan murah   ditambah adanya4.
identitas dengan KIA dan adanya discount pembelanjaaan di 51 mitra kerja.51 Pihak swasta / pelaku
usaha, diuntungkan diwujudkan dalam bentuk insentif untuk anak dan dukungan kegiatan  bermanfaat
untuk sarana promosi.
Penggunaan KIA sejumlah 68.773 anak untuk mendapatkan discount di di 51 Kota Surakarta selalu5.
meningkat hal di buktikan dengan laporan dari 51 stakeloder KIA.  Sebagaimana dalam berita ini:
goo.gl/OlqBn9 and  goo.gl/26ZWD8
Fungsi pertama KIA yaitu dalam hal pemenuhan hak anak khususnya dalam 3 hal yaitu hal pendidikan,6.
hak akses kesehatan dan hak perlindungan.Kebijakan nasional KIA ini diinisiasi sebelumnya oleh
beberapa kota di Indonesia salah satunya di kota Surakarta. Berdasarkan penelitian Alif (2012) terkait
pemanfaatan KIA di kota Surakarta menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua memanfaatkan KIA
untuk keperluan pendidikan. Salah satu pemanfaatan KIA dalam hal pendidikan seperti yang dirasakan
Ibu Novi seorang penjual Rambak yang memiliki anak 2 tahun, dengan memiliki KIA Ibu Novi
mendapatkan potongan harga untuk buku mewarnai yang dibutuhkan anaknya. Manfaat yang
dirasakan Ibu Novi hanya sebagian kecil manfaat KIA, dengan semua anak di wilayah Indonesia
mendaftarkan diri untuk membuat KIA dari bayi hingga berumur 18 tahun, membantu pemerintah
daerah dalam memastikan akses pendidikan dari usia dini hingga menengah atas. Sumber:
goo.gl/d3ORSJ
Sejumlah 23  lembaga penolong kesehatan dalam bentuk penyiapan  peralatan dan  Sumber Daya7.
Manusia untuk program  online, mempunya dampak keuntungan pelayanan dirumah sakit menjadi
meningkat. Hal  ini juga meningkatkan  kredibilitas rumah sakit menjadi keuntungannya.
Komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan pemenuhan hak anak sehingga  secara8.
hukum diakui keberadaanya dan tercatat identitas, silsilah/asal-usulnya dan kewarganegaraan
diwujudkan dengan membuat Rencana Stategis 2011 Semua anak surakarta tercatat kelahirannya
yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 27 C Tahun 2011  Tentang Rencana Stategis 2011
Semua anak surakarta tercatat kelahirannya.

https://goo.gl/OlqBn9
https://goo.gl/26ZWD8
https://goo.gl/d3ORSJ


Keluaran / Output
SISTEM RELASI PENCATATAN KELAHIRAN (Si -Rela) MELINDUNGI HAK -

HAK ANAK RENTAN DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 11 Dicetak tanggal: 13-03-2017

KELUARAN/OUTPUT

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

Output inovasi ini relevan dengan  dengan inisiatif dan perannya dalam memajukan SDGs khususnya :  Goal
16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide  access to justice for all
and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.Diantaranya:

 

Adanya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak. Data terakhir 2014  anak Kota1.
Surakarta usia 0-1 Tahun  yang memiliki akta kelahiran telah mencapai  100 %.  Sedangkan Tahun
2017  untuk anak usia 0 - 18 tahun, anak di Kota Surakarta yang memiliki akta kelahiran  berdasarkan
data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI,  telah mencapai 95,91% data ini urutan ke Tujuh 
Nasional dan urutan Kedua di Jawa Tengah. Sementara itu prosentase nasional kepemilikan akta
kelharian anak berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri  yang memiliki akta 59,33 %.  Berarti
sejak Tahun 2004 adsa peningakat kepemilikan akta lahir anak di Kota Surakarta sebesar 61,3 %.
Anak-anak memiliki kartu identitas sebelum memiliki kartu tanda penduduk KTP. Kepemilikan Kartu2.
Insentif Anak/ Kartu Identitas Anak tahun 2017 sejumlah 68.733  anak. Sedangkan yang lainnya dalam
proses cetak.
Pelayanan  yang  semakin cepat dan tepat  serta partispatif. Khususnya one day service di dinas dan3.
 di pelayanan Mobil keliling bisa langsung jadi pada saat jam pelayanan. Dan  jam pelayanan sore hari
jam 16.00 WIB  sampai 20.00 WIB, serta pada minggu pagi (CFD) dan Sonjo Warga. Hal ini
memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sibuk dijam kerja dapat memanfaat di sore dan hari
libur.
Anak-anak dapat memanfaatkan kartu instensif anak (KIA) sebagai kartu diskon/layanan kusus dimitra4.
kerja swasta yang berpartisipasi dalam program.
Adanya peningkatan partisipasi publik dalam mendukung kesejahteraan anak.    ( Saat ini ada 51 mitra5.
KIA, 23 lembaga penolong kesehatan, instansi pemerintah dan  3 perguruan tinggi)
Program ini mendukung upaya Kota Surakarta sebagai kota layak anak pada tahun 2016, dimana6.
indikator pertama dalam penilaian KLA adalah kepemilian akta kelahiran. Kota Layak Anak adalah kota
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.Saat ini
kotaSurakarta pada peringkat Nindya sebagai tingkat tertinggi di Indonensia.
Kualitas dan kuantitas  Apilikasi  yang  meningkat. Diawali dengan aplikasi statistik vital, apliaksi digital7.
arsip dan aplikasi relasi, sekarang terintegrasi  Aplikasi SIAK V5.7 secara  terpadu,  sejak tahun 2016
pendaftaran online langsung dan pelayanan dengan  system aplikasi pelayanan terpadu.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

A. Evaluasi Internal

1. Evaluasi Langsung kelapangan dengan membentuk tim survey ke pengguna KIA, stakeholder dan
lembaga penolong kesehatan dengan menyiapkan instrument

2. Rapat koordinasi setiap tiga bulan dibagi dalam beberapa kelompok:

Mitra Kartu Insentif Anak
Petugas Operator dari Lembaga Penolong Kesehatan, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.
Petugas register dari 5 kecamatan dan 51 Kelurahan.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua mitra kerja pelaku usaha untuk mengetahui sejauh
mana anak-anak pemegang KIA memanfaatkannya sebagai kartu diskon. Ini dilakukan setahun 2 kali sesuai
dengan Peraturan Walikota Surakarta No 21 tahun 2009 tentang pelayanan kartu instensif anak.

4. Mengundang para mitra kerja pelaku usaha untuk berdiskusi untuk berbagai pengalaman dalam
memberikan pelayanan KIA.

 

B. Evaluasi Eksternal

Melakukan monitoring dan evaluasi dari tim idependen yang melibatkan perguruan tinggi dan LSM1.
Melakukuna survey  Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) setiap tahun sekali oleh pihak eksternal.2.
Tahun 2012 hasilnya 77,73, Tahun 2013 hasilnya 75,69, tahun hasilnya 2014 : 77,16, Tahun 2015:
hasilnya 77,16 dan tahun 2016hasilnya: 78,82.
Mempertahankan dan memperkuat peroleh standari ISO 9001:2008, Tahun 2016 mendapat  Sertifikat3.
ISO 9001:2015 up grade dari ISO 9001:2008 dari badan sertifikasi dunia European Quality Assurance
(EQA). Sertifikat dari ISO 9001:2008 sejak 1 Februari 2010.
Menfasilitasi dan memanfaatkan/ menindaklanjuti hasil penelitian mahasiswa/dosen tentang tema yang4.
terkait di Dispendukcapil Kota Surakarta.
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KENDALA DAN SOLUSI

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

Kendala yang lain adalah integrasi dan jaringan data anak dengan instansi lain. Kemampuan masyarakat
dalam mengakses Teknologi Infomasi juga menjadi kendala untuk pelayanan online masyarakat.

Untuk mengatasinya harus ada penguatan SOP dan telah dibangun jaringan terintegrasi dengan instasi
terkait. Aplikasi online dapat diakses dengan sistem apalikasi web dimana kapasisas internet di Dinas saat ini
10 Mpbs untuk upload- download. Jaringan juga diperkuat dengan sistem intranet kabel dan lewat menara
pemancar. Ruang server dan bengkel TI dibangun secara memadai dengan perangkat yang lengkap dari
figer print pintu masuk. Membumikan KIA bagi kepentingan anak di Surakarta harus dilakukan secara intensif
didesiminisasikan keberbagai lapisan masyarakat.

elayanan KIA bagi pelaku usaha adalah adanya komunikasi yang kurang efektif antara Dispendukcapil1.
dengan mitra kerja tersebut yang sebenarnya dapat diatasi dengan:

Membuat jaringan sosial seperti  grup facebook dan twiter,  sosialisasi di  web site dan1.
youtoube.
Pendaftaran online web site, WA dan jemput bola mobil keliling dan disekolah.2.
ertemuan rutin dengan mitra kerja pelaku usaha 3 bulan sekali.3.
ampanye bersama antara Dinas dan stakeholder dalam rangka desiminasi dan sosialisasi4.
ditempat-tempat terbuka yang banyak dikunjungi/dihadiri oleh anak-anak seperti di car free day
yang diadakan setiap seminggu sekali pada hari minggu dan sosialisasi di sekolahan dan
kelurahan.
Memasang Banner berdiri bahwa toko/perusahaantersebut mengikuti program KIA.5.

nya  fasilitasi untuk jemput bola. Khususnya agar bisa pelayanan cepat, maka dibuat mobil keliling2.
yang bisa online keserver Dispendukcapil Kota Surakarta. Saat ini baru memiliki satu mobil keliling.

Membangun kesadaran dan penguatan kerjasama yang berkesinambungandengan mitra baik Pemerintah
maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan 3 bulan sekali,  diskusi atau  rapat koordinasi
secara  rutin menghadikan Walikota Surakarta dengan para pemangku kepentingan. Juga diupayakan
adanya kemudahan-kemudahan bagi perusahan yang telah bekerja untuk mendapat penghargaan seperti
keringanan dalam memasang pajak reklame.  
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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

Setelah program ini berjalan sampai tahun 2016, terdapat beberapa dampak utama yaitu:

Saat jumlah anak yang  belum memililki akta kelahiran 4,11 % dari jumlah anaksejumlah 6.520 anak.1.
Dan sejak 2014  kepemilkan akta anak usia 0 sampai 1 Tahun sudah mencapai 100%.Kepemilikan
akta kelahiran anak antara tahun 2009 – 2016, terjadi peningkatan sebesar 30,50 %.
Jumlah anak defabel yang  tidak memiliki anak berkurang 45,23 %. Saat ini dari 6.520 anak yang2.
memiliki akta, yang  Anak defable  berjumlah18 anak. Ada 35 %  anak-anak yang dokumen
kependudukan tidak domisili di wilayah Kota Surakarta.
Terjadi peningkatan kualitas Pelayanan pembuatan akta kelahiran, yang semula memakan waktu 303.
hari kemudian menjadi maksimal 14 hari dan  sekarang ini Berdasarkan standar ISO 9001/2008 dan
Peraturan Daerah terbaru  menjadi  maksimal 7 hari,  dalam pelaksanaaan pelayanan saat ini  dibuat
maksimal 3 hari, khusus untuk  pemohon yang datang sendiri untuk lahir baru dilayani  di kantor 
dengan one day service,  sementara itu  pada pelayanan  mobil keliling bisa langsung jadi.
Frekuensi penguatan jemput bola akta kelahiran semakin meningkat yakni di Kelurahan, Panti-Panti,4.
Sekolahan pinggiran, kelompok rentan lainnya dan Kecamatan.
Pemohon tanpa dipungut biaya/ gratis dan Denda dihapus  bagi  warga miskin dan program.5.
Anak-anak memiliki kartu identitas sebelum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) anak. Yang  bisa6.
dilakukan untuk kepentingan membuka rekening bank dan tranksaksi lainnya sehingga memberikan
pendidikan kemandirian bagi anak.
Mulai Tahun 2017,  Syarat bagi anak mendapat BKMKS (Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota7.
Surakarta) harus memiliki Kartu Insentif Anak/ Kartu Identitas Anak.
program ini  disinkronisasikan dengan taman cerdas, beasiswa anak Bantuan Pendidikan Masyarakat8.
Kota Surakarta ( BPMKS).
Pelayanan kelling saat kegiatan  tentang anak seperti Peringatan hari Anak dan Posyandu9.
Terjadi keseimbangan peningkatan penerbitan KIA dengan peningkatan penerbitan Akta Kelahiran, hal10.
ini dapat terpantau sistem Teknologi Informasi yaitu terkoneksi antara  pelayanan Akta kelahiran,
Layanan KIA dan entry data kelahiran baru yang telah terkoneksi dengan dengan Rumah Sakit/
Rumah Bersalin.
Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencari akta kelahiran bagi anaknya dan lebih11.
mendekatkan pelayanan Dinas kepada masyarakat, adanya transparansi dalam pelayanan publik.
Data akta kelahiran dikembangkan dalam data lengkap dengan 36 item data anak. Data tersebut12.
digunakan untuk dasar diberikan fasilitas seperti kontra syarat masuk sekolah, beasiswa,  Jaminan
Kesehatan anak dalam Sistem Relasi  pencatatankelahiran.
Terjadi peningkatan partisipasi sektor swasta, pada saat program ini dimulai terdapat 11 (sebelas)13.
mitra swasta yang ikut serta, pada tahun ketiga telah meningkat menjadi 51 (Lima Puluh satu)  mitra.
Dan akan meningkat lagi untuk Tahun kedepan.
Kerja sama dengan stakeholder semakin  berkualitas sehingga ada komunikasi yang baik hal14.
memberikan damak bagi pihak lain yang ingin bekerja sama dengan Dispendukcapil Kota Surakarta
salah satunya adalah gereja yang akan melukukan pencatatan perkawinan on line.
Monitoring yang dilakukan tidak saja dengan melihat perkembangan jumlah kepemilikan akte kelahiran15.
dan penerbitan KIA, tetapi juga Pemanfaatan  KIA oleh anak .
Pemohon KIA terus miningkat baik lewat pendaftaran langsung maupun online.Pelayanan di mobil16.
keliling rutin juga  melakukan pelayanan keliling secara insedintal saat kegiatan  tentang anak seperti
Peringatan hari Anak dan Posyandu. Pendaftaran kolektif Lewat sekolah, RT/RW,  PKK dan kelompok
masyarakat yang terus meningkat.
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Meningkatmya kerja sama dengan Pihak lain  yang  lebih kongkrit seperti dengan Pusaka UI, AIPJ,17.
PKK, PA, PN, KUA dan Kemendagri khususnya dalam program pelayanan terpadu dimana program
pemberian akta perkawinan/surat nikah dengan akta kelahiran bagi anak anaknya.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Kondisi yang terjadi di masyarakat Kota Surakarta  pada waktu itu secara umum:

Kurang memadainya ketersediaan informasi tentang pencatatan kelahiran dan akses terhadap layanan
Kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pencatatan
kelahiran serta pemanfaatannya sehingga Akta kelahiran masih dianggap belum penting dibandingkan
kartu tanda penduduk (KTP).
Adanya kekhawatiran warga tentang biaya dan rumitnya birokrasi pengurusan akta kelahiran. Sistem
Layanan yang belum  ideal  dan  cepat, dekat, tepat, gratis, pasti  dan akurat. Persyaratan yang masih
dianggap  sulit. Misalnya waktu penyelesaian masih 30 hari.
Kebijakan terkait pencatatan kelahiran belum sepenuhnya berpihak pada kelompok miskin dan rentan
lainnya misalnya pemberlakuan denda bagi keterlambatan pencatatan kelahiran.

Berdasarkan data survey DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakartabekerja sama dengan
Pusat Penelitian UNS,  Tahun 2003 di Kota Surakarta,  anak ( usia 0 – 18 Tahun)  yang   memiliki  akta
kelahiran baru mencapai 53 %, sehingga masih ada 57 % anak yang belum memilliki akta kelahiran. 

Berdasarkan data penduduk yang tercatat melalui SIAK per 31 Desember 2009.Penduduk Kota Surakarta
yang memiliki akta kelahiran sejumlah 186.869 jiwa sedangkan yang tidak punya sejumlah 338.636 jiwa.
Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua, kepemilikan akta kelahiran semakin menurun terutama
penduduk usialanjut (60 tahun keatas) yaitu hanya 2.740 jiwa dari 55.275 jiwa penduduk usia lanjut

Artinya Hingga tahun 2009, masih ada 34.61 % atau 46.645 anak dari 134.749 seluruh anak di Kota
Surakarta belum memiliki akta kelahiran. Anak-anak tersebut sebagian besar (60%) berasal dari keluarga
miskin, pendatang, atau berstatus anak yatim, terlantar, atau lahir dari hubungan tanpa perkawinan sah.
Berdasarkan kelompok umur, yang paling banyak belum memilki akta kelahiran adalah anak-anak usia 7
sampai 15 tahun.  Data gender, 55 % adalah perempuan.

kondisi masyarakat yang berasal keluarga miskin, pendatang, atau berstatus anak yatim, terlantar, atau lahir
dari hubungan tanpa perkawinan sah.  Kelompok ini harusnya mendapatkan kebijakan yang  lebih khusus
dan kasuistik.  Akta Kelahiran merupakan Pengakuan sebagai subyek hukum merupakan hak asasi manusia
(HAM) yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun, meski negara dalam
kondisi darurat sekalipun.Karena hak ini termasuk dalam kategori non derogable rights.Ketidak kepemilikan
akta kelahiran disamping keberadaan belum diakui secara hukum, juga kesulitan dalam mendapatkan
layanan publik.

Output inovasi ini relevan dengan  dengan inisiatif dan perannya dalam memajukan SDGs khususnya :  Goal
16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide  access to justice for all
and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.Diantaranya:

Adanya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak. Data terakhir 2014anak Kota Surakarta1.
usia 0-1 Tahunyang memiliki akta kelahiran telah mencapai  100 %.  Sedangkan Tahun 2017  untuk
anak usia 0 - 18 tahun, anak di Kota Surakarta yang memiliki akta kelahiran  berdasarkan data terbaru
dari Kementerian Dalam Negeri RI,  telah mencapai 95,91% data ini urutan ke Tujuh  Nasional dan
urutan Kedua di Jawa Tengah. Sementara itu prosentase nasional kepemilikan akta kelaHrian anak
berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri  yang memiliki akta 59,33 %.  Berarti sejak Tahun
2004 ada peningkatan kepemilikan akta lahir anak di Kota Surakarta sebesar 61,3 %.
Anak-anak memiliki kartu identitas sebelum memiliki kartu tanda penduduk KTP. Kepemilikan Kartu2.
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Insentif Anak/ Kartu Identitas Anak tahun 2017 sejumlah 68.733  anak. Sedangkan yang lainnya dalam
proses cetak.
one day service di dinas dan di pelayanan Mobil keliling bisa langsung jadi pada saat jam pelayanan.3.
Dan  jam pelayanan sore hari jam 16.00 WIB  sampai 20.00 WIB, serta pada minggu pagi (CFD) dan
Sonjo Warga.
Anak-anak dapat memanfaatkan kartu instensif anak (KIA) sebagai kartu diskon/layanan kusus dimitra4.
kerja swasta yang berpartisipasi dalam program.
Adanya peningkatan partisipasi publik dalam mendukung kesejahteraan anak.( Saat ini ada 51 mitra5.
KIA, 23 lembaga penolong kesehatan, instansi pemerintah dan3 perguruan tinggi)
Program ini mendukung upaya Kota Surakarta sebagai kota layak anak pada tahun 2016, dimana6.
indikator pertama dalam penilaian KLA adalah kepemilikan akta kelahiran.
Kualitas dan kuantitasApilikasiyangmeningkat. Diawali dengan aplikasi statistik vital, apliaksi digital7.
arsip dan aplikasi relasi, sekarang terintegrasiAplikasi SIAK V5.7 secara  terpadu,  sejak tahun 2016
pendaftaran online langsung dan pelayanan dengan  system aplikasi pelayanan terpadu.
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GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
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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 dipetik dari pembelajaran kegiatan ini:

 

Partisipasi masyarakat dari segala unsur (LSM, warga masyarakat dan Swasta)  dan Ibu PKK dapat1.
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran sebagai salah satu cara untuk
menjamin perlindungan hak anak dan peningkatan kesejahteraan anak. Adanya terobosan yang efektif
untuk mendapatkan perlakuan kusus dari terobosan yang dibuat oleh Dinas yang mempunyai dampak
positif bagi anak. Partisipasi ini juga terkait dengan   anak- anak khusus seperti, defable, anak HIV
AIDS, dan anak Terlantar. Untuk Anak terlantar Dinas memberikan Surat Keterangan Orang Terlantar
(SKOT) sebagai identitas mereka. Hal ini sesuai dengan SDGs Goal 5: achieve gender equality and
empower all women and girls.
Kelompok rentan dan miskin yang memiliki keterbatasan  dalam akses dan kemampuan mendapat2.
layanan dapat didampingi  dan diberikan biaya  gratis / tanpa denda dan layanan yang dekat.
Pendampingan sampai pada pengumpulan  syarat-syarat. Adanya peraturan baru yang mempermudah
persyarakatan langsung dimplementasikan agar warga bisa segera mendapat kemudahan. Kelompok
rentan dilindungi dengan dasar hukum peraturan Walikota sehingga memiliki kekuatan hukum dan
dapat memperlancar kegiatan.
Tidak dibutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, yang di3.
perlukan hanyalah inovasi, optimalisasi sarana dan prasarana seta peran antar instansi dan
masyarakat serta swasta/ pelaku usaha.
Perlunya strategi dan inovasi dalam pelayanan publik yang memberikan insentif bagi warga. Sehingga4.
warga bisa terlayani dengan baik dan inisitaif yang aktif dari pemerintah. Hal ini dalam rangka
persiapan pelayanan administrasi kependudukan dengan stelsel aktif dimana pemerintah yang harus
aktif melayani masyarakat. Sistem birokrasi lama dimana pemerintah pasif harus segera ditinggalkan.
Sistem Aplikasi data penduduk harus terintegrasi sehingga memberikan sistem pelayanan publik yang5.
lebih efektif. Program ini memberika contoh bahwa aplikasi yang terintegrasi dan online antara Dinas
dan stakeholder dapat mempercepat proses dan akurasi data anak khususnya dan penduduk pada
umumnya.
Program ini berkelanjutan karena mulai Tahun 2017  di Kota Surakartasyarat untuk anak yang akan6.
mendapatkan BKMKS (Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta) harus memiliki Kartu Identitas
Anak. Hal ini dalam upaya pemanfaaat data anak yang akurat sehingga bisa diberdayakan untuk
mencapai  kesejahteraan anak, sesuai dengan SDGs Goal 1 : End poverty in all its forms everywhere.
Secara Nasional untuk Kartu Identitas Anak telah diadopsi dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri 7.
No 2 Tahun 2016.
Tertibnya kepemilikan akta kelahiran anak  disemua lapisan, khususnya anak yang rentan, akan8.
menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkesinanganan. Disamping anak sudah memiliki
hak dasarnya juga  data anak yang akurat dengan 36 elemen data akan memperkuat upaya anak
untuk  mengembangkan diri dan diberdayakan  untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini ini relevan dengan  dengan inisiatif dan perannya dalam memajukan SDGs khususnya : 9.
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide  access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
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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

Tentang keberlanjutan program, Kota Surakarta sudah memiliki beberapa perangkat aturan dan
penganggaran yang akan menjamin keberlanjutan inisiatif kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat ini.
Dalam hal peraturan, sudah ada  Peratura Daerah, Peraturan Walikota,  dan Surat Keputusan Walikota  
tentang Pengelolaan administrasi kependudukan dan Kartu Insentif ANak.

Aplikasi SIAK versi Surakarta ini sudah dimasukan oleh Kementrian Dalam Negeri RI dalam APlikasi SIAK
terbarunya ( SIAK Versi 5) seperti KIA, online rumah sakit, NIK generik dan lain-lain sehingga kabupaten kota
yang merepikasi sudah difasilitasi aplikasi oleh Kemendagri RI. Inistiatif pengembangan aplikasi ini  dari
Dispendukcapil Kota Surakarta ini telah direpikla secara nasional.

Inisiatif ini sudah direplikasi, baik sebagian atau seluruhnya, di beberapa kota / kabupaten di Indonesia.Setiap
tahun ada sekitar 30 kunjungan studi banding dari berbagai kabupaten / kota se Indonesia. Mereka datang
untuk belajar bagaimana program  dilaksanakan. Beberapa kota seperti  di Malang dan Bantul untuk program
Kartu Insentif Anak dan Online rumah sakit dan Kelurahan, untuk Banyuwangi dengan program online rumah
sakit.

Bahkan oleh Kementrian Dalam Negeri  RI mulai tahun 2016, Untuk program Kartu Insentif Anak diadopsi
/dijadikan sebagai program Nasional menjadi Kartu Indetitas Anak. Hal  ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Replikasi di pusat masih fokus  kartus
identitasnya saja, untuk yang insentif masih  belum  banyak  daerah yang merealisasikan.

Untuk aplikasi konsep Dispendukcapil Kota Surakarta sudah direplikasi pemerintah pusat pada tahun 2015
dala aplikasi SIAK versi 5.

Sebelum Pusat dalam  hal ini Kementerian  Dalam Negeri, meluncurkan Kartu Identitas, pusat melakukan
penelitian di Kota  Surakarta. Selanjutnya Tim  Kota Surakarta diundang kepusat sebanyak 5 kali untuk
merumuskan  konsep kartu identitas anak.

Mulai tahun 2017 di Kota Surakarta sudah tidak menerbitkan Kartu Insentif Anak  diganti Kartu Identitas
Anak. Fungsi kedua Kartu tersebut sama.  Anak yang memegang Kartu Insentif Anak masih tetap berlaku,
tidak perlu mengganti dengan Kartu Identitas ANak.Kartu Indetitas Anak masih tetap sebagai kartu
insentif.Sekaligus syarat untuk anak yang akan mendapatkanBKMKS (Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota
Surakarta).

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memberikan
apresiasi dengan datang langsung ke Kota Surakarta menyusun buku pelaksanaan Best Practice yaitu Kartu
Insentif Anak dan Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran di Kota Surakarta.

Pelayanan  jemput bola khususnya mobil keliling banyak  ditiru didaerah lain. Pusat dan daerah banyak yang
menanyakan dan studi banding khusus tentang mobil keliling. Bahkan Kementrian Dalam Negeri
mennyelenggarakan acara nasional di Kota Surakarta, agar peserta bisa belajar dari Kota Surakarta tentang
pelayanan  jemput bola.

 Syarat Utama sebagai kota layak anak pada tahun 2016, dimana indikator pertama dalam penilaian KLA
adalah kepemilian akta kelahiran. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan
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berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak. KLA ada 5 tingkatan, yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Saat
ini kota Surakarta pada peringkat Nindya. Sedangkan di Indonesia saat ini peringkat nindya hanya dimiliki
oleh 3 kota, yaitu Surakarta, Surabaya dan Denpasar.


