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RINGKASAN PROPOSAL

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan updating data kependudukan menjadi suatu
permasalahan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diantaranya adalah
kepemilikan akta kematian. Masyarakat Kota Surakarta masih banyak yang lebih mempercayai surat
keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan dibandingkan dengan akta kematian. masyarakat
enggan untuk segera melaporkan peristiwa kematian, mengurus akta kematian serta perubahan data
kependudukannya karena berbagai alasan seperti masih dalam suasana duka, keterbatasan waktu, biaya
serta akses ke tempat pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan inovasi pelayanan publik BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim
Akta Kematian), yaitu pelayanan jemput bola dimana masyarakat yang sedang berduka tidak perlu repot
mengurus akta kematian ke dinas, cukup lapor ke kelurahan, maka akta kematian, Kartu Keluarga dengan
pengurangan jiwa serta KTP-el bagi suami/istri dengan perubahan status menjadi cerai mati akan diserahkan
oleh pemerintah (Walikota, Camat, Lurah) kepada keluarga duka pada saat upacara pelepasan jenazah. Hal
ini sebagai wujud dari negara (pemerintah) hadir di tengah masyarakat yang sedang berduka untuk
memberikan penghiburan serta dokumen kependudukan sebagai hak sipilnya. 

berikut link videonya :

https://drive.google.com/open?id=11ePLnJ0UtjH3fn3RSZndXJx0wiLAMqgN

https://drive.google.com/open?id=11ePLnJ0UtjH3fn3RSZndXJx0wiLAMqgN
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang lebih mempercayai surat keterangan kematian dari
kelurahan dibandingkan dengan Akta Kematian. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan
memiliki akta kematian menjadi permasalahan yag harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Pada tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta hanya menerbitkan akta
kematian sebanyak 2.961 akta. Pada tahun 2016 diterbitkan akta kematian sebanyak 3.513 akta. Semenjak
diberlakukannya program Besuk Kiamat, penerbitan akta kematian meningkat dengan signifikan. Di tahun
2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menerbitkan akta kematian sebantak 4.220
akta. Pada awal tahun 2018, sampai dengan tanggal 13 maret, telah diterbitkan akta kematian sebanyak
1.616 akta.

Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kurangnya
pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kematian, keterbatasan akses masyarakat ke tempat
pelayanan pembuatan akta kematian  baik karena keterbatasan biaya maupun waktu. Suasana dan kondisi
keluarga yang masih berduka dan memiliki kesibukan lainnya sehingga enggan untuk segera mengurus akta
kematian beserta perubahan data pada dokumen kependudukan lainnya. Selain itu proses yang lama,
dokumen kependudukan yang tidak langsung jadi serta prosedur persyaratan yang rumit membuat
masyarakat malas untuk mengurus akta kematian. Masyarakat biasanya hanya akan mengurus dan
membuat akta kematian serta melakukan perubahan data dokumen kependudukan pada saat membutuhkan.
Hal tersebut menimbulkan kendala ketika keluarga mengurus hak waris, tabungan, asuransi, pensiun, taspen
serta aset-aset peninggalan lainnya.
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PENDEKATAN STRATEGIS

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

Inisiatif pemecahan masalah datang dari Bp. Walikota Surakarta beserta Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat, yaitu
pemberian akta kematian kepada keluarga yang berduka beserta dokumen kependudukan lainnya pada saat
upacara pelepasan jenazah.

Untuk mengatasi masalah waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan kelurahan
untuk proses entry data kematian serta upload berkas pendukung. Untuk mempermudah pelayanan,
prosedur dan persyaratan pengurusan Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el suami/istri
disederhanakan. Guna menjaga ketersediaan dan kestabilan jaringan internet, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian. Sedangkan
untuk pemberian surat keterangan kematian dari medis bagi masyarakat yang meninggal di rumah dilakukan
kerjasama dengan UPTD Puskesmas se-Kota Surakarta guna kecepatan pemberian layanan.

Apabila ada warga masyarakat yang meninggal, ketua RT, tetangga atau kerabat melaporkan peristiwa
kematian ke kelurahan dengan membawa persyaratan. Kemudian petugas registrasi akan melakukan entry
data kematian serta melakukan scan berkas pendukung/persyaratan dan mengunggah ke Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan. Kemudian petugas registrasi kelurahan tersebut melakukan pelaporan peristiwa
kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui grup whatsapp. Setelah itu petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi data. Apabila data yang dientry serta berkas
pendukungnya sudah lengkap, maka dinas akan mencetak akta kematian beserta kartu keluarga dan KTP
(apabila memiliki suami/istri) dan mengirimkannya ke kelurahan yang melakukan pelaporan. Kemudian
perwakilan dari kelurahan melayat ke rumah duka, memberikan ungkapan bela sungkawa serta menyerahkan
akta kematian, kartu keluarga beserta KTP-el tersebut kepada keluarga duka pada waktu upacara pelepasan
jenazah.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya dokumen kependudukan, meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian, membangun
database kependudukan yang up to date, mendukung integrasi Jamkesda BPJS, serta efisiensi waktu, biaya
dan tenaga bagi masyarakat, terutama masyarakat yang sedang berduka.
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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 pelayanan publik ini bersifat unik karena Negara (Pemerintah) hadir kepada keluarga yang sedang
berduka untuk memberikan ungkapan bela sungkawa serta menyerahkan dokumen kependudukannya
sekaligus yang berupa akta kematian, KK dengan pengurangan jiwa serta KTP dengan perubahan status
menjadi cerai mati  bagi yang memiliki suami/istri pada saat upacara pelepasan jenazah.

Keluarga yang sedang berduka tidak perlu repot mengurus dokumen kependudukan, Karena pelaporan
hanya sampai ke kelurahan oleh ketua RT, tetangga atau kerabat, sehingga pada saat upacara
pemberangkatan jenazah akta kematian beserta KK dan KTP dapat diserahkan kepada keluarga duka oleh
wakil dari pemerintah (Walikota, camat, Lurah) bersamaan dengan pemberian ucapan bela sungkawa.

Selain itu, program ini mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat  dan mempermudah
masyarakat dalam mengurus, memiliki dan melakukan updating dokumen kependudukan. Keluarga yang
berduka tidak perlu kehilangan waktu dan tenaga serta tidak perlu mendatangi tempat pelayanan untuk
mendapatkan akta kematian beserta dokumen kependudukan lainnya yang sudah diperbarui datanya, karena
pemerintah (Walikota, Camat, Lurah, ASN) yang akan datang kepada keluarga yang sedang berduka dan
menyerahkan akta kematian beserta Kartu Keluarga dan KTPnya. Program ini juga menyederhanakan
persyaratan dan prosedur sehingga proses penyelesaian dokumen bisa lebih cepat.

https://drive.google.com/open?id=1DJUa-W_M7ESDnVEvwgT2wkwv-EWLKjgA

https://drive.google.com/open?id=1DJUa-W_M7ESDnVEvwgT2wkwv-EWLKjgA
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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 melakukan
kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian untuk
penyediaan jaringan di kelurahan serta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk
pembuatan Surat Keterangan kematian dari medis bagi masyarakat yang meninggal di rumah. Untuk
mempercepat proses Dinas Kependudukan dan catatan Sipil bekerjasama dengan kelurahan sebagai tempat
pelaporan kematian oleh masyarakat, tempat entry data kematian serta menyerahkan akta kematian beserta
dokumen kependudukan lainnya kepada keluarga duka.

Awalnya program ini diuji cobakan di 5 kelurahan dimana masing-masing kecamatan ada 1 kelurahan yang
menjadi pilot project dari program ini.

Pada awal sebelum pelaksanaan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
melakukan konsolidasi internal untuk menentukan standar operasional prosedur dari program ini. Selain itu
juga memetakan kekuatan baik dari sisi SDM dan peratalan serta kendala-kendala yang kemungkinan akan
dihadapi.

Setelah melakukan konsolidasi internal, kemudian dilakukan konsolidasi eksternal dengan berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian, Dinas
Kesehatan, serta perwakilan dari 5 kelurahan dan kecamatan yang akan menjadi pilot project dari program
Besuk Kiamat ini secara terus menerus.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan dan ketersediaan alat-alat TI serta jaringan yang akan
digunakan untuk proses entry di kelurahan.

Kemudian, setelah semua kelurahan siap perangkatnya, dilakukan bimbingan teknis bagi petugas registrasi
di 5 kelurahan pilot project sebanyak 3 kali.

Tahap selanjutnya adalah proses uji coba program Besuk Kiamat di 5 kelurahan tersebut. Selama proses uji
coba, Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terus melakukan pendampingan
kepada kelurahan, baik dalam proses melakukan entry, menginformasikan persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi serta menyelesaikan kendala-kendala lainnya yang dihadapi sepertijaringan dan sebagainya.

Setelah berjalan, dilakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kendala dan permasalahan yang
dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan sampai ditemukan formulasi yang paling sesuai untuk
pelaksanaan program inovasi ini.

Setelah berhasil dengan berbagai evaluasi dan penyempurnaan, saat ini program Besuk Kiamat telah
diterapkan di seluruh kelurahan (51 kelurahan) di Kota Surakarta. Tahap-tahap yang dilalui sama dengan
ketika dilakukan uji coba di 5 kelurahan, yaitu diawali dengan konsolidasi internal di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, konsolidasi eksternal dengan pemangku kepentingan yang terlibat
seperti Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian, Dinas Kesehatan, Kecamatan serta
kelurahan. Selanjutnya dilakukan pengecekan kesiapan peralatan TI dan jaringan. Setelah itu dilakukan
bimbingan teknis bagi petugas registrasi di kelurahan, serta pendampingan di 51 kelurahan.
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Tahapan yang berbeda dari pelaksanaan di 5 kelurahan pilot project dengan di seluruh kelurahan adalah
tahap sosialisasi, dimana setelah diterapkan di seluruh kelurahan, proses sosialisasi dilakukan dengan
massive, baik oleh Bapak Walikota Surakarta, Bapak Wakil Walikota dan bapak Sekda di setiap acara yang
dihadiri oleh beliau Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Surakarta serta Bapak Sekda Kota Surakarta,
Bapak Camat dan Bapak Lurah melakukan Sosialisasi kepada warganya, melalui media cetak dan televisi,
radio serta media sosial lainnya. Saat ini program Besuk Kiamat telah menjadi program prioritas
pembangunan di Kota Surakarta.

Inovasi ini juga telah diberikan payung hukum yang mendasari pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian.

Adapun alur proses dari program Besuk Kiamat adalah sebagai berikut :

https://drive.google.com/open?id=1EGP_yJhJiqpcujV5V4L9LtBm0C2re2Zq

Dokumentasi dari proses yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1.  Pendampingan Tim TI di kelurahan terkait entry data ke SIAK

https://drive.google.com/open?id=1jCFDyvRgOFy6sF4NtfhPmg9LrMnX1IHE

2. Pengiriman dokumen Besuk Kiamat ke Kelurahan

https://drive.google.com/open?id=16hlI-5M_T0jhDp29RN_1o8D48uWoF-0a

3. Penyerahan dokumen Besuk Kiamat kepada keluarga duka

https://drive.google.com/open?id=1eC4ergWskkJWytzt-8m5OjPIc9z2BMqQ

 

https://drive.google.com/open?id=1EGP_yJhJiqpcujV5V4L9LtBm0C2re2Zq
https://drive.google.com/open?id=1jCFDyvRgOFy6sF4NtfhPmg9LrMnX1IHE
https://drive.google.com/open?id=16hlI-5M_T0jhDp29RN_1o8D48uWoF-0a
https://drive.google.com/open?id=1eC4ergWskkJWytzt-8m5OjPIc9z2BMqQ


Pemangku Kepentingan BESUK KIAMAT

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 8 Dicetak tanggal: 28-03-2018

PEMANGKU KEPENTINGAN

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

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dari perancangan sampai dengan pelaksanaan inovasi ini,
yaitu :

Walikota Surakarta, sebagai inisiator program serta menetapkan kebijakan pelayanan yang1.
mendekatkan dan  mempermudah masyarakat serta memberikan paying hukum bagi program inovasi
ini,
DPRD Kota Surakarta yang memberikan dukungan anggaran,2.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan dengan3.
menyiapkan SDM, Sistem, Perangkat serta melakukan proses verifikasi sampai dengan cetak
dokumen kependudukan,
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian sebagai penyedia jaringan,4.
Dinas Kesehatan dalam hal ini UPTD Puskesmas se-Kota Surakarta sebagai instansi medis yang5.
mengeluarkan surat keterangan kematian bagi warga yang meninggal di rumah,
Kelurahan sebagai tempat pelaporan peristiwa kematian dan melakukan entry data kematian, serta6.
menyerahkan akta kematian yang sudah jadi kepada keluarga duka sebagai perwakilan dari
pemerintah,
Ketua RT/masyarakat  melaporkan peristiwa kematian warganya kepada kelurahan7.
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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 :

SDM, baik petugas registrasi di kelurahan yang menerima pelaporan, melakukan entry data dan
mengunggah berkas pendukung, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang
melakukan verifikasi data, pencetakan dokumen, persetujuan sampai dengan penandatanganan
dokumen dan pengiriman dokumen ke kelurahan,  tim TI yanag mekakukan pendampingan dari sisi
sitem dan jaringan, serta petugas medis yang memberikan surat keterangan kematian dari sisi medis.
Peralatan TI, seperti komputer, printer, scanner serta peripheral lainnya
Jaringan, koneksi internet, modem serta peripheral lainnya
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai sistem informasi utama yang dipakai
Keuangan, dukungan anggaran yang diberikan baik untuk pengadan blanko, pembelian tinta,
perawatan alat-alat TI dan jaringan, serta uang transport bagi petugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta petugas registrasi kelurahan.
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KELUARAN/OUTPUT

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

Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan semakin meningkat, hal tersebut1.
dibuktikan salah satunya dengan Meningkatnya jumlah penerbitan akta kematian. Tahun 2017 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menerbitkan akta kematian sebanyak 4.220
akta, atau terjadi kenaikan sebesar 20,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak
3.513 akta.
Database kependudukan yang valid, dimana penduduk yang meninggal statusnya menjadi meninggal,2.
bukan penduduk aktif lagi, sehingga penduduk tersebut tidak dihitung lagi menjadi penduduk aktif dan
meminimalisir pemanggilan penduduk tersebut dalam pesta demokrasi baik Pemilihan Presiden,
Pemilihan Gubernur maupun pemilihan Walikota.
Selain tidak diikutkan lagi dalam pesta demokrasi, dengan data penduduk yang valid, maka3.
keikutsertaan penduduk yang meninggal tersebut dalam jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat
diberhentikan sehingga menghemat keuangan Negara.
Penduduk menapatkan kemudahan dalam pelayanan akta kematian, Kartu Keluarga serta KTP-el bagi4.
suami/istri yang meninggal.
Terpenuhinya identitas penduduk yang meninggal berupa akta kematian yang merupakan bukti otentik5.
yang sah secara hukum sebagai alat bukti untuk pengurusan pelayanan publik lainnya seperti
asuransi, perbankan, pensiun dsb.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna
memantau kemajuan serta melakukan evaluasi terhadap inovasi yang dilaksanakan. Setiap bulan diadakan
pertemuan dengan pemangku kepentingan mulai dari petugas registrasi kelurahan, dinas komunikasi,
informatika, statistik dan persandian serta dinas kesehatan untuk melihat progress kinerja serta menggali dan
melakukan analisa terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi serta mencari solusi untuk pemecahan
masalah tersebut sehingga semakin lama inovasi yang dilaksanakan semakin mendekati kesempurnaan.

Selain itu, keberhasilan inovasi ini juga dilihat dari seberapa besar respon masyarakat serta pemangku
kepentingan lainnya terhadap program inovasi ini. Selain sosialisasi dilakukan secara terus menerus dengan
berbagai media, diharapkan masyarakat merasakan sendiri kemudahan dan manfaat dari adanya inovasi ini.
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KENDALA DAN SOLUSI

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

Dalam melaksanakan inovasi ini, ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya :

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Untuk mengatasi kendala tersebut,
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akta kematian. Selain itu diberikan
kemudahan kepada masyarakat untuk segera melaporkan proses kematian dan mengurus kepemilikan
akta kematian melalui program Besok Kiamat, dimana prosesnya sangat mudah dan prosedur yang
disederhanakan.
Surat keterangan kematian bagi masyarakat yang meninggal di rumah. Untuk mengatasi kendala
tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kota Surakarta, supaya puskesmas-puskesmas dibawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta
dapat memberikan Surat Keterangan Kematian dai medis kepada masyarakat yang meninggal di
rumah dengan segera, hari itu juga, supaya dapat segera diproses Akta Kematiannya.
Kurang lancar menggunakan aplikasi bagi petugas kelurahan. Kendala tersebut diatasi dengan
dilakukannya pendampingan bagi petugas registrasi kelurahan oleh Tim TI dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis untuk
penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, namun pada kenyataannya masih ada
beberapa kelurahan yang belum lancar dalam menggunakan aplikasi tersebut. Tim TI dari Dinas akan
mendatangi kelurahan yang memerlukan pendampingan, atau dipandu dari Dinas sampai benar-benar
mahir dalam penggunaan aplikasi tersebut.
Jaringan internet. Untuk mengatasi permasalahan koneksi jaringan internet, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan
Persandian, untuk menjaga kestabilan dan kelancaran koneksi jaringan.
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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 inovasi ini, yaitu :

Masyarakat (keluarga) yang sedang berduka merasakan bahwa Negara (Pemerintah) hadir di tengah1.
keluarga yang sedang berduka dengan hadir melayat, memberikan penghiburan dan ungkapan
berdukacita serta menyerahkan dokumen kependudukan yang merupakan hak sipil masyarakat yang
berupa Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP elektronik bagi yang memiliki suami/istri.
Masyarakat mendapat dokumen kependudukan yang berupa akta kematian, Kartu Keluarga dengan2.
pengurangan jiwa serta KTP elektronik bagi suami atau istri dengan perubahan status menjadi cerai
mati dengan mudah, cepat dan gratis. Masyarakat tidak perlu kehilangan banyak waktu, tenaga dan
biaya untuk mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
Program inovasi Besuk Kiamat ini menyederhanakan prosedur dan memotong waktu pemrosesan3.
dokumen sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Hal ini dibuktikan4.
dengan meningkatnya penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta. Pada Tahun 2017, telah diterbitkan sebanyak 4.220 akta, atau terjadi kenaikan sebesar
20,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.513 akta. Pada bulan januari 2018
sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 telah diterbitkan akta kematian sebanyak 1.616 akta. Apabila
dibandingkan dengan penerbitan akta kematian tahun 2017, pencapaian selama kurang lebih 2,5 bulan
tersebut sebanyak 38,29 %.  Sedangkan apabila dibandingkan dengan penerbitan akta kematian pada
tahun 2016, yaitu sebanyak 3.513 akta, maka pencapaian di 2,5 bulan pertama tahun 2018 ini sebesar
46% dari total penerbitan akta tahun 2016.
Membangun database kependudukan yang valid dan up to date. Dengan database kependudukan5.
yang semakin valid dan update, maka Data Pelayanan di Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta mendekati Data Konsolidasi Bersih yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia. Data pelayanan di Server Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta sebanyak 562.460 jiwa. Sedangkan Data Konsolidasi Bersih semester 2 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Dalam negeri sebanyak 562.801 jiwa.
Pembiayaan kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS) dapat terkendali. Dengan data kependudukan6.
yang valid, status penduduk yang meninggal di database menjadi meninggal dan tidak aktif, maka
status kepesertaan jaminan kesehatannya dapat dihentikan sehingga dapat menghemat keuangan
Negara.
Penetapan status dan kejelasan status hukum. Dengan penetapan status menjadi cerai mati, maka7.
penduduk (suami/istri) mendapatkan kejelasan status hukum, sehingga dapat digunakan untuk
pengurusan berbagai layanan publik lainnya.
Pengurusan warisan, pensiun, asuransi, perbankan dan administrasi lainnya dapat berjalan lancar8.
karena Akta Kematian merupakan alat bukti yang otentik dan sah secara hukum.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Sebelum dilaksanakan inovasi :

Penduduk lebih mempercayai surat keterangan kematian dari kelurahan
Penduduk tidak segera melaporkan peristiwa kematian keluarganya
Penduduk enggan mengurus akta kematian dan perubahan KK serta status di KTP-el
Penduduk harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja dan mengambil
antrian
Penduduk harus melengkapi berkas pendukung yang banyak
Dokumen tidak langsung jadi (maksimal 7 hari apabila syarat lengkap)
Penduduk sering mengalami masalah ketika mengurus hak waris
Data penduduk yang sudah meninggal masih terdata sebagai penduduk aktif (hidup)
Masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan masih dipanggil dalam proses demokrasi
Negara masih membiayai jaminan kesehatannya

 

Setelah dilaksanakan inovasi :

Penduduk lebih mempercayai Akta Kematian
Penduduk segera melaporkan peristiwa kematian ke kelurahan setiap ada peristiwa kematian (di hari
yang sama)
Penduduk menjadi sadar dan mau untuk mengurus akta kematian, perubahan KK dengan
pengurangan jiwa serta status di KTP el ketika ada peristiwa kematian karena  prosedur yang mudah
Penduduk cukup datang ke kelurahan
Berkas pendukung disederhanakan
Dokumen langsung jadi dan diserahkan kepada keluarga duka pada saat upacara pelepasan jenazah
(tidak perlu menungggu)
Penduduk tidak mengalami masalah ketika mengurus hak waris
Data penduduk yang sudah meninggal akan terdata sebagai penduduk yang tidak aktif (meninggal)
Masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan masih dipanggil dalam proses demokrasi
Negara sudah tidak membiayai jaminan kesehatannya, sehingga dapat menghemat keuangan negara

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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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

Agenda SDGs menekankan pentingnya membangun perdamaian, keadilan dan masyarakat yang toleran
berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Inovasi Besuk Kiamat sejalan dengan 2 tujuan dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

Tujuan ke-16, mempromosikan perdamaian dan masyarakat toleran untuk pembangunan berkelanjutan,
memberikan akses untuk keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, terbuka dan bisa
dipertanggungjawabkan. Target-targetnya antara lain :

mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Program ini gratis dan tidak dipungut biaya1.
apapun.
mengembangkan institusi yang transparan efektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Proses Besuk2.
Kiamat dilakukan secara transparan, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
memberikan identitas legal, termasuk dalam kaitannya dengan registrasi kematian, berupa Akta3.
Kematian.
mempromosikan serta mendorong hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Pelayanan Besuk4.
Kiamat tidak membedakan Suku, Agama, Ras dan Aliran. Semua masyarakat dilayani secara sama
dan tidak diskriminatif.

Tujuan ke-17, memperkuat instrumen untuk mengimplementasikan dan merevitalisasi kerjasama global
dalam rangka pembangunan jangka panjang. Target-targetnya antara lain :

Teknologi : mengoperasikan penerapan teknologi, mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan serta1.
teknologi dan inovasi, dan mengembangkan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi
dan komunikasi. Program Besuk Kiamat memanfaatkan teknologi sebagai alat utama untuk
pelaksanaan prosesnya sejak dari kelurahan sampai dengan pencetakan produknya.
Kemitraan berbagai pihak : mendukung dan mempromosikan kerjasama masyarakat, pemerintah dan2.
individu serta membangun strategi kemitraan yang handal. Program ini mendukung dan
mempromosikan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak mulai dari masyarakat, kelurahan,
medis dan perangkat daerah lainnya untuk pelaksanaan program serta menjalin kemitraan dengan
organisasi kemasyarakatan lainnya untuk sosialisasi dan publikasi.
Data, pengawasan dan akuntabilitas : meningkatkan pengembangan kapasitas untuk mendukung3.
Negara berkembang dalam rangka peningkatan data yang berkualitas dan terpercaya. Dengan
program ini didapatkan data kependudukan yang valid, berkualitas dan lebih terpercaya sehingga
dapat mendukung Negara dalam proses perencanaan pembangunan yang sesuai, tepat sasaran serta
akuntabel.
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PEMBELAJARAN

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

Dari pelaksanaan inovasi ini, ada banyak pembelajaran yang dapat dipetik, diantaranya :

Kerja tim, partisipasi stake holder. Kerja tim yang solid sangat membantu dalam kesuksesan
pelaksanaan inovasi ini. Semua pihak yang berhubungan bekerja bersama saling membantu untuk
mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
Pemangkasan prosedur dan penyederhanaan persyaratan. Dengan pemangkasan prosedur serta
penyederhanaan persyaratan membuat masyarakat tidak enggan untuk melaporkan peristiwa
kependudukannya, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
menjadi meningkat.
Efisiensi waktu. Dengan efisiensi waktu, masyarakat tidak perlu kehilangan banyak waktu untuk
mengurus akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya. Sedangkan dari sisi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga tidak perlu menumpuk pekerjaan sampai berhari-hari, karena
pelaporan pada hari itu dokumen juga sudah selesai pada hari itu juga.
Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi membantu mempermudah kinerja serta memotong
waktu proses pembuatan akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya.
Pemenuhan hak penduduk. Dengan inovasi ini, masyarakat mendapatkan hak sipil kependudukannya
tanpa perlu membuang banyak tenaga, waktu dan biaya. Hak sipil kependudukan merupakan hak
dasar warga Negara.
Tertib administrasi kependudukan. Program inovasi ini juga mengedukasi masyarakat untuk tertib
administrasi kependudukan dan menyadari pentingnya dokumen dan dan data kependudukan yang
valid, benar dan sesuai dengan dokumen yang dimiliki lainnya. Apalagi saat ini data kependudukan
telah dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk pelayanan public lainnya seperti imigrasi, perbankan,
jaminan kesehatan dsb.
Database yang valid dan update. Dengan inovasi ini, database kependudukan semakin valid dan
update sehingga tidak merepotkan masyarakat itu sendiri ketika mengakses pelayanan publik lainnya,
serta membantu pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan secara benar, akurat dan
tepat sasaran dengan data yang valid.
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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

Dengan adanya payung hukum yang berupa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian, maka inovasi pelayanan publik Besuk Kiamat ini akan terus
berkelanjutan dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memberikan pelayanan yang
membahagiakan masyarakat.

Program inovasi ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak, seperti dukungan anggaran dari DPRD
Kota Surakarta, dukungan secara kelembagaan baik dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan
Persandian, Dinas Kesehatan maupun kelurahan serta dukungan sosial dari warga masyarakat itu sendiri
yang merasa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kependudukan.

Dukungan juga datang dari lembaga sosial masyarakat lainnya seperti Perkumpulan Masyarakat Surakarta
dan lembaga lainnya yang membantu publikasi program inovasi Besuk Kiamat.

Ada banyak daerah yang melakukan studi ke Kota Surakarta untuk mereplikasi tentang inovasi ini. Inovasi ini
dapat direplikasi dari banyak hal, seperti dari partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, kemudahan
pelayanan serta penyederhanaan prosedur, proses bisnis maupun produk yang dihasilkan dengan
memberikan pelayanan 3in1 serta database yang update setiap hari.


