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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Semenjak diberlakukan KTP elektronik, cakupan rekam KTP-el di Kota Surakarta belum sesuai harapan. Dari
jumlah penduduk yang wajib KTP sebesar 412.329 jiwa di tahun 2012, baru 242.448 jiwa atau sebesar
58,79% yang melakuan perekaman KTPelektronik, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya
kurangnya akses penduduk ke tempat perekaman baik karena keterbatasan biaya maupun waktu.

 

Keterbatasan waktu untuk dapat melakukan perekaman data KTP elektronik terutama bagi siswa yang tidak
dapat meninggalkan jam pelajaran mempengaruhi cakupan perekaman KTP-el. Sebagian siswa enggan
untuk meninggalkan pelajaran dan melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Proses yang lama serta prosedur persyaratan yang rumit membuat siswa enggan mengurus
dan melakukan perekaman KTP elektronik. Kebanyakan mereka hanya mengurus jika sedang
membutuhkannya, jadi cakupan kepemilikan KTP elektronik bagi pemula juga belum sesuai dengan harapan.
Dari jumlah wajib KTP pemula (penduduk yang berusia 17 tahun) di tahun 2012 sebesar 8.885 jiwa, baru
6.078 jiwa atau sekitar 68,41 % yang memiliki KTP elektronik.

 

Sesuai dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31
Desember 2014. Teknis proses kepemilikan KTP Elekronik lebih komplek daripada KTP regelur. Karena 
warga harus datang sendiri direkam ( Difoto, di rekam sidik jari, iris mata tandatangan  secara elektronik),
data harus terkirim secara online ke Kementrrian dalam negeri untuk proses penunggalan baru bisa dicetak.
Hal ini membutuhkanb proses dan waktu.  Artinya  bahwa untuk cetak KTP Elektronik memalui prosedur yang
lebih panjang. Proses ini dilakukan sebagai amanat Undang-Undang agar memiliki database dan biometric 
tunggal seluruh wajib KTP di Indonesia.

 

Sejak Tahun 2012,  dilakukan program perekaman disekolah-sekolah sejak usia 15 Tahun atau saat kelas
satu/10 tingkat menengah atas. Pada usia 17 tahun data rekam KTP Elektronik sudah siap cetak. Hasilnya
akan diberikan saat usia 17 Tahun.

 

Upaya ini disamping pelayanan  prima yang aktif juga untuk memberikan praktek pendidikan
kewarganegaraan bagi siswa yang menjelang  usia dewasa atau 17 Tahu. Bahwa mereka harus memiliki
Kartu Tanda  Penduduk. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban  warga Negara.
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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. Sebagai hasil masukan dari masyarakat lewat proses aspirasi dari warga.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, melakukan inovasi dengan melakukan perekaman ke Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surakarta,bagi siswa penduduk Kota Surakarta
yang berusia dibawah 17 tahun. Tujuan utama yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatkan
cakupan perekaman KTPelektronik serta memberikan hak sipil kependudukan bagi kaum muda tepat pada
waktunya, dimana KTPelektronik yang telah dilakukan perekaman datanya di sekolah akan dicetak dan
diberikan tepat ketika mereka berusia 17 tahun, usia wajib KTP. Dengan melakukan perekaman data KTP-el
di sekolah, siswa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran di sekolah karena tidak perlu
meninggalkan jam pelajaran.
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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 program ini bersifat unik karena disaat penduduk tepat berusia 17 tahun dan telah melakukan
perekaman data KTP elektronik di sekolah,  pada awal program Tahun 2012, Karena KTP  Elektronilk  masih
dicetak dipusat maka KTP EL dibagikan saat usia 17 Tahun Lewat Kantor Kelurahan.  Sehingga pada saat
usia 17  Tahun , warga sudah memiliki KTPEL.  Oleh Pemerintah KTPEL langsung dikirim kekecamatan 
masing-masing, Kecamatan mengirim Ke Kelurahan dan Kelurahan  mengirim ke  warta lewat RT.

 

Mulai cetak di Daerah Tahun 2014, Dari Dinas dikirim ke Kecamatan untuk diteruskan ke warga lewat
Kelurahan dan RT. Pada Tahun 2016 mulai dikembangan saat  Usia 17 Tahun langsung dicetak dan akan
mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Walikota Surakarta serta undangan untuk mengambil dan
aktivasi KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang dikirim melalui PT.
Pos Indonesia (Persero). Dengan program ini, siswa tidak kehilangan haknya untuk belajar karena tidak perlu
meninggalkan jam pelajaran. Selain itu siswa tidak perlu datang ke tempat perekaman tetapi petugas yang
datang melayani ke sekolah untuk perekaman. Program ini juga mempermudah persyaratan untuk
perekaman karena siswa cukup membawa fotocopy kartu keluarga, tidak perlu membawa persyaratan
lainnya seperti yang ditetapkan di SOP.
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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 bekerjasama
dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk melakukan perekaman data KTP-el di Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surakarta. Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta bertugas melakuan perekaman di sekolah. Pihak sekolah bertugas menyediakan data siswa
potensi wajib KTP (siswa yang berumur 15-17 th) serta menyediakan ruangan untuk proses perekaman data
KTP-el.

Kerja Sama melibatkan UPTD Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah besertapengurus OSIS .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga melakukan kerjasama dengan Kecamatan,
Kelurahan dan RT.Agar informasi cepat sampai kepada siswamaka Dinas dengan PT. Pos Indonesia
(Persero) dengan nomor perjanjian 124/BISRATKET/PRANSILAN/VI/SLO/0316 tentang Pengiriman Surat,
Dokumen dan Barang melalui Kantor Pos, untuk mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dari Walikota
Surakarta sekaligus undangan pengambilan dan aktivasi KTP elektronik bagi siswa yang telah melakukan
perekaman di sekolah tepat di usianya yang ke 17. KTP elektronik diambil dan diaktivasi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah jam pelajaran dan disediakan loket khusus
sehingga siswa tidak perlu mengantri seperti pelayanan reguler. Jadi data perekaman KTP elektronik siswa
disimpan dalam database SIAK dan dicetak KTP elektroniknya ketika siswa tersebut berusia 17 tahun.

Program ini merekam seluruh seluruh sekolah Tingkat atas  semuanya termasuk sekolah sekolah  anak yang
berkebutuhan khusus. Bagi anak- anak yang berkebutuhan khusus/sakit keras sampai usia 17  tahun belum
direkam maka akan didatangi kerumah / panti masing-masing dengan megajukan terlebih dahulu ke
Dispendukcapil.

 

Anak didik  agar memiliki kesadadaran berwarga Negara dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Ini sebagai
wujud dari pendididikan kewarganegaaan secara nyata. Setelah rekam KTP EL mulai Tahun 2015 apakah
berhasil atau tidak dapat mengecek lewat online di http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/.  Hanya
memasukan Nomor Induk  Kependudukan. Hal ini juga mendidik  siswa untuk bisa memanfaatkan teknologi
informasi.

http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/
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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 menetapkan kebijakan yang berorientasi pada wajib KTP Pemula
DPRD memberikan dukungan politis penganggaran dan aspirasi masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan
perekaman di Sekolah
Dinas Pendidikan sebagai Koordinator sekolah
Kepala Sekolah sebagai koordinator siswa, dan memberikan dukungan perekaman KTPelektronik di
sekolah berupa ruangan beserta prasarana penunjangya
Siswa berkontribusi atas kesediaannya untuk dilakukan perekaman
Kecamatan, Kelurahan dan RT sebagai distribusi tahap awal pengiriman KTP EL
Kantor Pos bertugas mengirimkan surat ke alamat wajib KTP pemula
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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 perekaman dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, melibahkan Dinas Pendidikan, Kecamatan Kelurahan, RT dan Kantor
Pos.
Peralatan untuk melakukan perekaman data KTP elektronik seperti komputer, iris mata, tanda tangan
digital, scanner dsb. Untuk peralatan ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak
melaukan pengadaan khusus untuk pereman di sekolah, tetapi memanfaatkan peralatan yang sudah
ada.
Jaringan untuk menghubungkan ke server SIAK
Serta penganggaran yang dibiayai dari APBD Kota Surakarta. Untuk pelaksanaan tahun 2016
dialokasikan anggaran sebesar Rp 132.000.000 dari APBD Kota Surakarta.
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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 penduduk usia wajib KTP pemula (17 tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP
elektronik meningkat. Tahun 2016 wajib KTP pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak
7.223 jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.757 jiwa, atau sebesar 82,48%.
Jumlah siswa yang direkam di sekolah :

Tahun 2013 sebanyak 10.343 jiwa, tahun ini merupakan tahun awal perekaman, maka siswa dari kelas1.
1 sampai dengan kelas 3 direkam semua;
Tahun 2014 sebanyak 4.996 jiwa. Jumlahnya menurun karena yang direkam hanya siswa kelas 1 sja,2.
siswa kelas 2 dan 3 sudah direkam tahun 2013;
Tahun 2015 sebanyak 3.340 jiwa;3.
Tahun 2016 sebanyak 4.885 jiwa;4.

Penduduk (siswa) mendapatkan hak sipil kependudukan tepat pada waktunya.
Penduduk (siswa) mendapatkan hak-hak sipil lainnya tepat waktu (SIM, Paspor).
Penduduk (siswa) bisa mendapatkan hak politiknya seperti mengikuti Pilkada.
Praktek Pendidikan kewarganegaraan dapat terwujud.
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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 data
siswa, tingkat partisipasi sekolah, sarana dan prasarana, sistem yang digunakan (SIAK) serta kinerja Tim.
Inovasi ini selalu dievaluasi setiap habis pelaksanaan, dan diadakan perbaikan dari setiap kekurangan serta
mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada.

Hal  ini juga mendukung dalam pelaksanaan Dinas mendapatkan sertifikat ISO.

Minitoring  rutin juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.  Kota Surakarta pernah
mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat karena  hasil  cakupan rekam KTPEL mencapi target dari 
Pusat.
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KENDALA DAN SOLUSI

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

Masalah utama yang dihadapi adalah kesadaran siswa untuk secara sadar dapat direkam KTPEL. Namun
dengan melibatk sekolah, guru dan OSIS agar disosialisasikan ke siswa maka kesadaran ini bisa dibina
sehingga semua bisa mengikuti program. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan ketika ada
siswa yang tidak dapat mengikuti perekaman karena tidak masuk atau sedang ada kegiatan. Untuk
mengatasi masalah tersebut, siswa yang belum ikut perekaman akan diikutkan di jadwal perekaman
berikutnya.

Masalah teknis tentang persiapan Sumber Daya Manusia, alat danjaringan apalagidilakukan perekaman
secara online, koneksi ke VPN dan jaringan provider seringkali tidak stabil, sehingga kemudian perekaman
dilakukan secara offline. Perekaman secara offline juga memiliki kendala ketika data hasil perekaman
disekolah diekspor ke database di server pelayanan, ada beberapa data yang gagal untuk diekspor. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan perekaman ulang terhadap siswa yang datanya gagal
diekspor ke database di server pelayanan. Oleh sebat itu harus dibuat tim yang kuat dan adanya pemberian
akomodasi,honor timatau transport bagi petugas.
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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 ini, yaitu terpenuhinya hak atas identitas
penduduk dan hak administrasi kependudukan siswa (KTP-el) tanpa harus meninggalkan waktu belajar di
sekolah, sehingga hak atas pendidikan dan mendapatkan pelajaran tetap terpenuhi. Dalam bidang politik,
dengan dilaksanakannya inovasi ini, siswa juga terpenuhi hak politiknya, karena dengan memiliki KTP-el,
siswa berhak mengakses hak politik seperti mengikuti Pilkada. Selain itu, dengan dilaksanakannya inovasi ini,
siswa sudah bisa mengakses pelayanan publik lainnya seperti mendapatkan SIM, Passpor, Perbankan,
Jaminan Kesehatan, Transportasi dan yang lainnya secara tepat waktu.

Dari segi database perekaman, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman meningkat. Di tahun
2016 jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman sejumlah 414.054 jiwa atau sebesar 97,04 % dari
total jumlah penduduk wajib KTP yaitu sebesar 426.663 jiwa.

Pelaksanaan inovasi ini juga menyederhanakan persyaratan untuk perekaman dan pengambilan KTP
elektronik. Untuk perekaman siswa cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga, sedangkan untuk pengambilan
siswa hanya membawa surat panggilan untuk mengambil KTP elektronik serta tidak perlu melalui antrian
(disediakan loket khusus untuk KTP elektronik pemula).
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Sebelum inovasi ini dilakukan siswa yang sudah memasuki usia wajib KTP untuk mendapatkan KTP
elektronik harus melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta di jam
kerja dengan membawa persyaratan dan mengikuti antrian sesuai dengn SOP yang telah ditetapkan oleh
dinas seperti pemohon regular lainnya, tidak ada privilege khusus, dan hal itu berarti siswa tersebut harus
meninggalkan jam pelajaran dan hak nya untuk mendapat pelajaran menjadi terganggu. Selain itu, sebelum
usianya 17 tahun tidak dapat melakukan perekaman serta KTP elektroniknya tidak langsung dicetak.

Setelah dilakukan inovasi ini, siswa yang memasuki usia wajib KTP tidak perlu datang ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan perekaman dan mendapatkan KTP
eletronik dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Tahun 2016 dikembangkan siswa hanya datang ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa surat undangan pengambilan
KTP elektronik yang telah dikirimkan bersama dengan ucapan selamat ulang tahun dari Walikota Surakarta
melalui PT. Pos Indonesia (Persero) di loket khusus tanpa perlu mengantri sekaligus melakuan aktivasi KTP
elektroniknya. Jadi dengan adanya program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Surakarta
melakukan penyederhanaan prosedur sehingga dapat meningkatkan cakupan perekaman KTP elektronik
serta menurunkan jumlah antrian pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Surakarta.

 

NO TAHUN
Jumlah Wajib KTP
Pemula

Wajib KTP Pemula yg
sudah rekam

Persentase

1. 2012 8.885 jiwa 6.078 jiwa 68,41 %

2. 2016 8.757 jiwa 7.223 jiwa 82,48 %

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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PEMBELAJARAN

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

Keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi ini didukung oleh banyak faktor, diantaranya kinerja tim yang solid
serta partisipasi dari pihak yang terkait seperti sekolah, siswa, Kecamatan, Kelurahan, RT dan PT. Pos
Indonesia. 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
melakukan perekaman menjadi tinggi. Selain itu pelaksanaan inovasi ini tidakmemerlukan teknologi serta
biaya yang tinggi. Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kota Surakartaa tidak membeli perangkat
khusus untuk pelasanaan inovasi ini tetapi cukup menggunakan perangkat yang sudah dimiliki. Bahkan pada
awal tahun pelaksanaan tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan inovasi ini.
Dengan pelaksanaan inovasi ini, hak kependudukan siswa terpenuhi tepat waktu dan meningkatkan motivasi
karena mendapatkan perhatian dari Walikota Surakarta berupa ucapan selamat ulang tahun.Pelaksanaan
inovasi ini juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, sehingga harapannya kedepan
hubungan baik ini dapat terus terjaga. Jadi kekompakan tim serta hubungan baik dengan berbagai pihak
yang terkait merupakan kunci dari keberhasilan program ini. Inovasi ini akan dikembangkan pelasanaannya
ke sekolah-sekolah difabel di Kota Surakarta. Perekaman akan dilaksanakan mulai tahun 2017. Selain itu
program juga akan dilaksanakan di yayasan-yayasan yang menampung penduduk difabel.
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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

Inovasi pelayanan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP pemula ini berjalan berkelanjutan. Dimulai dari
tahun 2012, dijalankan sampai dengan sekarang dan masih akan terus dijalankan di tahun mendatang.
Bahkan tahun 2016 mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kota Surakarta sebesar Rp 132.000.000.
Program ini juga akan dikembangkan untuk perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah difabel serta
yayasan-yayasan yang menampung penduduk difabel serta panti asuhan di Kota Surakarta seperti YPAC.
Program ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah lain yang
melakukan studi banding di Kota Surakarta seperti Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Boyolali. Kemudian
dari strudi banding itu saat ini sudah diimplementasikan kedaetrahnya masing-masing. Hal ini juga mendapat
persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dengan surat tertulis. Selanjutnya dari Kementrian Dalam Negeri
dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil besertik Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil  seluruh Indonesia, pada tahun 2016 melakukan kunjungan ke Surakarta dan  Dirjen
menyerahkan secara simbolis KTPEL ke beberapa siswa yang kebetulan mengambil  KTPEL.


