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RINGKASAN PROPOSAL

Kebijakan KTP Elekronik diluncurkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2011, teknis proses kepemilikan KTP
Elekronik lebih komplek daripada KTP reguler, karena  warga harus datang sendiri direkam ( Difoto, di rekam
 Pusat, teknis proses pembuatan  KTP Elekronik lebih komplek daripada KTP seluruh sidik jari, iris mata
tandatangan  secara elektronik), data harus terkirim secara online ke Kementerian dalam negeri untuk proses
penunggalan baru bisa dicetak. 

Usia pelajar, banyak yang  belum sadar arti pentingnya memiliki KTP Elekronik . Mereka lebih senang
memiliki   Kartu Pelajar. Rekam KTP Elekronik  tidak diskriminatif senua dilakukan secara menyeluruh. Untuk
yang sekolah di Kota Surakarta  langsung didatangi disekolah-sekolah baik sekolah biasa maupun luar
biasa/defable, untuk yang sekolah diluar kota Surakarta dan yang tidak sekolah diundang untukk rekam
KTP Elekronik dimasing-masing Kelurahan. Untuk yang  keterbatasan fisik dan mental langsung jemput bola
ke rumah-rumah.

Setelah rekam KTP Elekronik apakah berhasil atau tidak dapat mengecek lewat online di
http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/. 

Dengan memiliki KTP Elekronik tepat waktu, penduduk Wajib KTP pemula bisa  segera memproses SIM,
 lebih mudah mengakses  dalam pelayanan Perbankan,  demokrasi/ Pemilu, dan hak hak lainnya.Pada awal
program   ini  cakupan rekam KTP Elekronik belum sesuai harapan. Tahun 2012 sebesar 58,79% untuk
semua wajib KTP dan  9,18 %   yang umur 17 Tahun.

Sementara itu sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elekronik sudah tidak berlaku
lagi sejak 31 Desember 2014. Dan Pilkada /Pemilu diberlakukan KTP Elekronik pada Pemilu 2019. Saat  Usia
17 Tahun langsung dicetak dan akan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Walikota Surakarta
serta undangan untuk mengambil dan aktivasi KTP Elekronik di Dinas yang dikirim melalui PT. Pos
Indonesia.

Dampak inovasi ini tahun 2017 untuk semua wajib KTP Elekronik kenaikan 40,77 % sejak Tahun 2012.
 Untuk Usia 17 Tahun ada kenaikan  90,32  % sejak tahun 2012. Inovasi ini berjalan berkelanjutan dan
 menjadi inspirasi  inovasi bagi daerah lain

http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/
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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, fisik/mental bagi kaum defable, 
biaya maupun waktu. Juga karena kesadaran siswa yang masih rendah untuk rekam KTPEL dan memiliki
KTPEL tepat di usia 17 Tahun.

Faktor- faktor tersebut mempengaruhi cakupan perekaman KTP-el, apalagi yang sekolah di Luar Kota
Surakarta dan yang mengalami keterbatasan mental dan fisil/ defable.  Sebagian siswa tidak mau untuk
meninggalkan pelajaran dan melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Proses yang lama serta prosedur persyaratan yang banyak membuat siswa  tidak mengurus dan
melakukan perekaman KTP elektronik. Kebanyakan mereka hanya mengurus jika sedang membutuhkannya
dan di arahkan oleh orang tuanya masing-masing, sehingga cakupan kepemilikan KTP elektronik bagi
pemula juga belum sesuai dengan harapan.   Pada awal program   ini  cakupan rekam KTP-El belum sesuai
harapan. Tahun 2012 sebesar 58,79% untuk semua wajib KTP dan  9,18 %   yang umur 17 Tahun

sesuai dengan Perpres No.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 membutuhkanbproses 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.

Mulai Pemulu 2019 semua pemilih wajib memiliki KTP Elektonik. Masyarakat yang belum melakukan
perekaman KTP elektronik (KTP-el) dipastikan tidak akan bisa memilih pada Pemilu 2019. Sebab, dalam
pemilu ke depan, pemilih tidak bisa menggunakan surat keterangan (suket) jika tidak memiliki KTP-el. Maka
agar Pemilih pemula  bisa menggunakan haknya harus segera rekam  KTPEL sejak dini.

Sejak Tahun 2013,  dilakukan program perekaman disekolah-sekolah ( Untuk yang Sekolah di wilayah Kota
Surakarta, di Kelurahan untuk yang tidak sekolah dan yang sekolah diluar Kota Surakarta dan di rumah untuk
yang mengalami keterbatasan mental dan fisik. 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 Tahun. 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.
Hal ini sebagai perwujudan dari Negara hadir ditengah masyarakat dengan pelayanan aktf jemput bola sesuai
amanat Undang Undang.

Inovasi Program “, SWEET SEVENTEEN, KTP-EL KU DATANG” , di lakukan   agar penduduk pemula bisa
memiliki KTP Elektronik (KTP EL) secara tepat waktu dan mudah. Hal ini sebagai   wujud pelayanan  prima
yang aktif.  Hal ini sesuai dengan Program  5 Mantap dari Walikota Surakarta khususnya Mantap Pelayanan,
dan motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta: “ Melayani sepenuh hati dengan
inovasi”.

Hal tersebut juga sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, khususnya terkait
dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

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.

Apalagi  di usia pelajar, masih banyak yang  belum sadar akan arti pentingnya memiliki KTP EL.  Mereka
lebih senang memiliki   Kartu Pelajar. OLeh sebab kegiatan ini  diawali dengan sosialisasi kepada pelajar
 tentang akan arti pentingnya KTP El  bagi pelajar yang sudah berusia 17 Tahun. Sehingga sekaligus bisa
memberikan praktek pendidikan kewarganegaraan. Penduduk termasuk pelajar usia 17 Tahun wajib memiliki
Kartu Tanda  Penduduk. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban  warga Negara.

Rekam KTPEL  tidak diskriminatif semnua dilakukan secara menyeluruh. Untuk yang sekolah di Kota
Surakarta  langsung didatagi disekolah-sekolah baik sekolah biasa maupun luar biasa/defable , untuk yang
sekolah diluar kota Surakarta dan yang tidak sekolah diundang untukk rekam KTPEL  dimasing-masing
Kelurahan. Untuk yang  keterbatasan fisik dan mental langsung jemput bola kerumah-rumah.

Program Jemput bola ini akan mempermudah pelayanan sehingga siswa tidak perlu meninggalkan sekolah. 
Selain efektif waktu juga efisien dalam biaya, karena  dapat mengurangi biaya  operasional siswa misalnya
program ini tidak ada karena mereka  harus mengurus bolak balik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta.

Dengan memiliki KTP EL tepat waktu, penduduk Wajib KTP pemula bisa  segera memproses SIM,  lebih
mudah mengakses  dalam pelayanan Perbankan,  demokrasi/ Pemilu, dan hak hak lainnya sebagai
konsekuensi sudah memasuki usia dewasa.

             Pada awal program   ini  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 melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah wajib KTP pemula (penduduk yang berusia 17
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tahun) di tahun 2012 sebesar 9.049 jiwa, baru 831 jiwa atau sekitar 9,18 %  yang sudah rekam KTP El. 
Sementara itu sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku
lagi sejak 31 Desember 2014. Dan Pilkada dan Pemilu diberlakukan KTPEL  meski masih diberlakukan
secara mutlak pada Pemilu 2019.
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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 2013, 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  dan  mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Walikota
Surakarta yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

        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/ Kelurahan/
Rumah untuk perekaman. persyaratan untuk perekaman karena siswa cukup membawa fotocopy kartu
keluarga, tidak perlu membawa persyaratan lainnya seperti yang ditetapkan, bahkan tanpa KK pun jika
didatabase ada tetap dilayani.

        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.

       Siswa   agar memiliki kesadaran berwarga Negara dengan memiliki KTPEL. Wujud dari pendidikan
kewarganegaaan secara nyata. Setelah rekam KTP EL apakah berhasil atau tidak dapat mengecek lewat
online di http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/. 

http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/
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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 beserta  pengurus OSIS .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta juga melakukan kerjasama dengan Kecamatan,
Kelurahan dan RT.  Agar informasi cepat sampai kepada siswa   maka 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.

Untuk Jemput bola bagi sekolah  banya yang sekolah di sekolan di  Seluruh SLTA/MA sederajat  di Kota
Surakarta. Baik negeri swasta, sekolah biasa maun luar biasa termasuk sekolah khusus  kaum defable.

Untuk Jemput bola yang tidak sekolah, atau sekolah di luar Kota Surakarta dilakukan di Kelurahan –
Kelurahan, di tempat pendidikan kejat paket.Sedangkan untuk yang  keterbatasan fisik atau mental didatangi
langsung kerumah-rumah.

Dalam hal sosialisasi  melibatkkan media massa, bagian humas protocol. Diskomnfi SP dan juga KPU Kota
sebaga upaya memberika kesadaran masyarakat akan artinya identitas kependudukan dan sebagai pemilih
pemula.
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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 :

Kementrian Dalam Negeri dalam fasiultasi Aplikasi ceta dan Rekam KTPEL dan ketersedian blangko1.
KTPEL
Walikota Surakarta menetapkan kebijakan yang berorientasi pada wajib KTP Pemula2.
DPRD memberikan dukungan politis penganggaran dan aspirasi masyarakat3.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagai pelaksana teknis kegiatan4.
perekaman di Sekolah
Dinas Pendidikan sebagai koordinator sekolah5.
Kepala Sekolah sebagai koordinator siswa, dan memberikan dukungan perekaman KTP Elektronik di6.
sekolah berupa ruangan beserta prasarana penunjangnya
Siswa berkontribusi atas kesediaannya untuk dilakukan perekaman7.
Kecamatan, Kelurahan dan RT sebagai distribusi tahap awal pengiriman KTP Elektronik8.
Kantor Pos bertugas mengirimkan surat ke alamat wajib KTP pemula9.
Kelurahan dan Tempat Kejar paket untuk menfasiltasi mobilisasi bagi siswa yang tidak sekolah atau10.
sekolah di luar kota Surakarta
Bagian Humas dan Protokol,  Diskominfo SP dan Media Massa dalam hal sosialisasi11.
KPU Kota Surakarta dalam hal sebagai  pemilih pemula dalam pemilu.12.
yayasan Defable dalam rangka untuk koordinasi tentang data anak yang defable agar tidak ada yang13.
terlewati.
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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 dan1.
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, melibatkan Dinas Pendidikan dan Sekolah,  Dinas Kominfo,
Kecamatan,  Kelurahan, RT dan Kantor Pos.
Berkaitan dengan sumberdaya manusia, yang terlibat adalah karyawan Dinas Kependudukan dan2.
Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Surakarta baik PNS maupun non PNS untuk melakukan
perekaman data KTP Elektronik
Peralatan seperti komputer, iris mata, tanda tangan digital, scanner dan sebagainya Untuk peralatan3.
ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak melaukan pengadaan khusus untuk
perekaman di sekolah, tetapi memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Setiap tahun dianggaran
pembaharuan alat KTPEL sebesar  300.0000.000 rupiah.
Jaringan untuk menghubungkan ke server SIAK bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan4.
Informatika Kota Surakarta.
Serta penganggaran untuk operasional  yang dibiayai dari APBD Kota Surakarta. Untuk pelaksanaan5.
tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp 160.000.000 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%. Tahun 2017 wajib
KTP pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak    8.412  jiwa dari total wajib KTP pemula
sebanyak 8.383 jiwa, atau sebesar  99,65%.  
Jumlah siswa yang direkam di sekolah. Kelurahan maupun rumah   prosentasen terus meningkat  :
Untuk yang direkam sekolah bagai warga Kota Surakarta  yang sekolah di Kota Surakarta sebagai
berikut:

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 saja,2.
siswa kelas 2 dan 3 sudah direkam tahun 2013;
Tahun 2015 sebanyak 3.340 jiwa;3.
Tahun 2016 sebanyak 4.885 jiwa;4.
Tahun 2017 sebanyak  5640. jiwa5.

Cakupan perekaman/Pencetakan KTPEL  dari semua titik pelayanan , untuk yang usia 17 tahun 
menjadi besar  yakni pada tahun 2017 sebear  99,60 % atau mendekati  100%,  terbukti  pula pada
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. perekaman dan pencetakan KTPEL pemilih pemula
sudah mencapai 100 %. Sehingga tidak menyisakan masalah, hak-hak warga negara dilaksakanan
dengan lancar.
Cakupan tersebut menyumbang cakupan untuk semua wajib KTPEL yang pada tahun 2017 juga sudah
menjapai 99,56 %.
Penduduk (siswa) mendapatkan hak sipil kependudukan khususnya KTPEL  tepat pada waktunya.
Penduduk (siswa) mendapatkan hak-hak sipil lainnya tepat waktu (SIM, Paspor).
Penduduk (siswa) bisa mendapatkan hak politiknya seperti mengikuti Pilkada/ Pemilu
Praktek Pendidikan kewarganegaraan dapat terwujud.
 MOU dan kerja sama lintas instansi terwujud.
Pelayanan yang aktif, cepat, tepat, efektif, Efisen 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. Monitoring  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. Pada
Tahun 2017 masuk dalam Top 99, sehingga saat ini masih bisa ikuti sekali lagi dengan berbagai
pengembangan. Seperti aplikasi pengecekan  dan pendaftaran KTPEL  online, dan penulisan atau kartu
ucapan  selamat ulang tahun daei walikota menuliskan nama dan bahan yang lebih baik. Hal ini salah
satunya banyak dari siswa yang menyimpan sebagai  koleksi  sebagai hadiah ulang tahun dari Walikotanya.
Serta jangkauan rekam KTPEL yang lebih luas sampai ke kelurahan dan rumah-rumah khusus bagi yang
keterbatasan fisik dan mental serta tidak sekolah atau sekolah diluar Kota Surakarta. Secara rinci evaluasi
dilakukan dengan:

Evaluasi Internal1.

Evaluasi Langsung kelapangan dengan membentuk tim survey ke  Masyarakat  dengan menyiapkan1.
instrument
Rapat koordinasi setiap tiga kali dibagi dalam beberapa kelompok.2.
Mengudang para sekolah/siswa  untuk berdiskusi untuk berbagai pengalaman dalam memberikan3.
pelayanan KTPEL.

 

Evaluasi Eksternal1.

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 2016 hasilnya: 78,82., 2017 sebesar 95,18.
Melakukan Surver Indeks  Persepsi Korupsi3.
Menindaklanjuti saran dari warga baik lewat  kota saran, SMS gatway, email, media sosial  dan media4.
online lainnya.
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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 melibatkan 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 dan  jaringan apalagi  dilakukan 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 sebab itu harus dibuat tim yang kuat dan adanya pemberian
akomodasi,  honor tim  atau transport bagi petugas.

Perekaman terhadap   warga yang defable mengalami kesulitan karena keterbatasan fisik dan mental  maka
dilakukan analisa kasus perkasus. Solusinya waktu dan petugas dibuat yang longgar dengan penuh
kesabaran. Untuk yang rumahnya di gang-gang sempit, petugas disiapkan  motor dari Dinas.
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MANFAAT

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

Ada banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi ini, yaitu terpenuhinya hak atas identitas
penduduk dan hak administrasi kependudukan siswa (KTP Elektronik) 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
Elektronik, 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. dan tahun 2017 penduduk yang wajib KTP
sebesar 414.389      jiwa, sudah  412,569 jiwa atau sebesar 99,56 % yang melakukan perekaman KTP
elektronik. Artinya ada kenaikan 40,77 % sejak Tahun 2012.   Sedangkan cakupan penduduk usia wajib KTP
pemula (17 tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat. Tahun 2017  wajib KTP
pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak 8.412  jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.383
jiwa, atau sebesar 99,60 %. Artinya ada kenaikan  90,32  % sejak tahun 2012

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).

    Bagi warga Kota Surakarta  yang sekolah diluar Kota Surakarta akan diudangan di Kelurahan di sore hari
sehingga tidak menggangu jam pelajaran. Untuk yang mengalami keterbatasan mental dan fisik didatangi 
kerumah sesuai dengan waktu yang disepakati., Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi warga masyarakat
karena dapat mudah dan murah dalam mendapat pelayanan KTPEL.
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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 Elektronik-nya 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
Elektronik 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
Elektronik-nya. 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.

Pada awal program   ini  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
melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah wajib KTP pemula (penduduk yang berusia 17 tahun) di tahun
2012 sebesar 9.049 jiwa, baru 831 jiwa atau sekitar 9,18 %  yang sudah rekam KTP El.  Sementara itu sesuai
dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember
2014. Dan Pilkada danb Pemilu diberlakukan KTPEL  meski masih diberlakukan secara mutlak pada Pemilu
2019.

        Pelaksanaan inovasi ini diantaranya  Pada tahun 2017  jumlah penduduk yang wajib KTP sebesar
414.389       jiwa, sudah  412,569 jiwa atau sebesar 99,56 % yang melakukan perekaman KTP elektronik.
Artinya ada kenaikan 40,77 % sejak Tahun 2012.   Sedangkan cakupan penduduk usia wajib KTP pemula (17
tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat. Tahun 2017  wajib KTP pemula yang
sudah melakukan perekaman sebanyak 8.412  jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.383 jiwa, atau
sebesar 99,60 %. Artinya ada kenaikan  90,32  % sejak tahun 2012. Secara tabel dapat dilihat sebagai
berikut:

 

TAHUN
WAJIB
KTP

UMUR
17 THN

UMUR 17
THN
SUDAH
REKAM
DAN
CETAK

PROSENTASE
%

2012 412.329 9.049 831 9,218

2013 406.682 8.675 6.387 73,63

2014 413.852 8.210 7.572 91,68
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2015 416.163 8.342 7.999 95,89

2016 426.663 8.664 8.510 98,22

2017 414.389 8.412 8.383 99,60

Tahun 2017,untuk rekam KTP Elektronik seluruh wajib KTP sudah mencapai 99,56 %, artinya tinggal 0,44 %
atau 1.820 penduduk sebagai besar adalah bekerja diluar negeri atau luar domisili.

:    secara visual dapat dilihat link video di youtube  berikut:  https://youtu.be/o-JcgV2Lwz0

 Secara perbandingan dapat dilihat dalam tabel berikut:

  No  Kondisi Sebelum Inovasi Sesudah Inovasi

1.  Sistem Pelayanan Pelayanan

Dispendukcapil,
Kecamatan, pemohon
harus datang termasuk
pemohon defable/
keterbatasan Fisik dan
Mental.

Jemput Bola Sekolah,
Kelurahan dan Rumah.
Pemohon tidak perlu ke
dinas/kecamatan

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

Jemput di Sekolah, untuk
yang defable   di rumah
dan  untuk yabng sekolah
diluar Kota Surakarta
Kelurahan pada sore hari.

     3. Waktu Penyelesaian dokumen

3 – 7 hari , penungulan
pusat ada yang sampai
satu tahun sejak rekam
KTPEL

Selesai pada saat Usia 17
Tahun

     4. Antrian pemohon  Antri Tidak Antri
     5. Jarak  Jauh Sangat Dekat

     6.  Biaya
Perlu biaya untuk
transportasi

Tidak perlu biaya utk
transportasi

       7.
Cakupan Perekeman dan
Pencetakan KTPEL usia 17 Tahun.

Rendah Yakni hanya 9,18
%    Tahun 2012

Tahun 2017 naik menjadi
99,60 % bahkan
berdasarkan surat dari
KPU Kota Surakarta Untuk
Pilgub 2017,  setelah di
verifikasi tinggal 30 orang
yang belum KTPEL pada
usia 17 Tahun saat Pilgub
Juni 2017., dan  saat  ini
sudah teratasi mencapai 
100 %.
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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

Daftar 17 tujuan dalam SDGs  yang relevan  sebagai berikut:

16.Kelembagaan (Institutions) – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif,
akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level.

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  dilakukan2.
secara transparan, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan bahkan jemut bola.
memberikan identitas legal, termasuk dalam kaitannya dengan  KTPEL3.
mempromosikan serta mendorong hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Hak sebagai warga4.
Negara untuk memiliki identitas kependudukan ,  kemudian bisa menggunakan hak politik, hak lainnya
seperti memilik SIM ( Surat Ijin Mengemudi) dan lain-lain. Pelayanan kesemua sekolah dan
masyarakat baik swasta Negara, sekolah biasa, sekolah luar biasa termasuk sekolah khusus  defable

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 memanfaatkan teknologi sebagai alat utama untuk pelaksanaan prosesnya
sejak dari sekolah/kelurahan/rumah penduduk 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, 
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  KTPEL penduduk 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

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 disabilitas di Kota Surakarta. 

Selain itu program juga akan dilaksanakan di yayasan-yayasan yang menampung penduduk disabilitas.
Kelompok rentan dan miskin yang memiliki keterbatasan  dalam akses dan kemampuan mendapat layanan
dapat didampingi  secara gratis  dan layanan yang paling  dekat sampai kerumahnya. Pendampingan sampai
pada pengumpulan  syarat-syarat dan mempermudah syarat asal data ada didatabse. 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 di perlukan
hanyalah inovasi, optimalisasi sarana dan prasarana serta peran antar instansi  pusat dan daerah, 
masyarakat serta swasta.

Sistem Aplikasi online  data penduduk harus terintegrasi sehingga memberikan sistem pelayanan publik yang
lebih efektif. Program ini memberika contoh bahwa aplikasi yang terintegrasi dan online  dapat mempercepat
proses dan akurasi data anak khususnya dan penduduk pada umumnya. Khusu pengecekan data KTPE
penduduk.
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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.
Tahun 2017 meningkatnya menjadi 160.000.000.Peralatan dan jaringan terus dilakukan pembaharuan
pertahun mengganggarkam 300.000.000. Anggaran tersebut sudah terpasang secara rutin di APBD Kota
Surakarta.

Komitmen Walikota yang tinggi dan kesiapan SDM, alat dan anggaran maka program ini juga tereus
ditingkatkan secara menyeluruh untuk perekaman KTP Elektronik di sekolah-sekolah disabilitas serta
yayasan-yayasan yang menampung penduduk disabilitas 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 KTP Elektronik ke beberapa siswa yang kebetulan mengambil  KTP Elektronik.

Dan  sudah ada melakukan repikasi secara total diantaranya  kabupaten Soppeng Sulsel yang  pernah studi
banding  ke Surakarta, meluncukan program  "17 Tahun Horee", sebagaima dalam berita online  sebagai
berikut:

http://makassar.tribunnews.com/2018/02/16/gagas-17-tahun-hore-engkani-ktpku-pemkab-soppeng-rayakan-u
lang-tahun-tiga-pelajar


