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RESUME 

Dalam rangka pencapaian Target Nasional terkait percepatan layanan penerbitan 

Dokumen KIA (Kartu Identitas anak) , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Parepare 

terus berupaya bagaimana melakukan terobosan dan strategi dalam memenuhi target nasional 

tersebut. 

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

sipil kota Parepare menggagas suatu inovasi yang dapat memenuhi pencapaian target tersebut. 

yaitu dengan Inovasi disingkat SASKIA ( Strategi Anak Segera dapat Kartu Identitas Anak ). 

SASKIA merupakan sebuah Inovasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Parepare bekerjasama dengan Pihak kelurahan, kecamatan dan sekolah 

dengan tujuan sebagai berikut :  

1. SASKIA ( Strategi Anak Segera dapat Kartu Identitas Anak ) merupakan sebuah inovasi 

yang dilakukan saat ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas 

Anak di Kota Parepare, 1. Syarat dalam indikator tercapainya KLA ( Kota Layak Anak ). 

 2. Memberikan data berupa Identitas Diri Si Anak dan menjadi acuan dalam jumlah Penduduk 

kelompok umur 0 -16 Tahun 3. Masyarakat lebih mudah dapat mengurus KIA via layanan 

online yang selanjutnya bisa langsung diterbitkan. 

Inovasi SASKIA yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2021 dianggap cukup 

efektif dalam memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mendapatkan dokumen 

kependudukan berupa Kartu Identitas Anak sesuai persyaratan berkas. 

Sejak dilaksanakan Inovasi ini jumlah cakupan Kepemilikan Kartu Identitas anak 

semakin meningkat dan data jumlah anak kelompok Umur 0-16 Tahun yang lebih akurat serta 

menjadi syarat dalam indikator tercapainya KLA ( Kota Layak Anak). 

Dalam pengurusan penerbitan dokumen KIA (kartu Identitas anak ) pemohon harus 

datang dengan menghadirkan si anak yang selanjutnya dilakukan perekaman bagi anak yang 

berumur 5- 16 Tahun. 

Inovasi SASKIA merupakan Inovasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memudahkan Penduduk dalam mengakses layanan 

penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Adanya perubahan paradigma Pelayanan yang awalnya 
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mengharuskan Penduduk Untuk mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(layanan tatap muka langsung) menjadi layanan non tatap muka (daring) serta kondisi Pandemi 

Covid 19 yang membatasi interaksi langsung antara Operator layanan dan penduduk menjadi 

alasan sehingga  Inovasi ini dapat terwujud. Inovasi ini mulai Berproses dibulan Januari 2021 

dan terus berjalan hingga saat ini.  
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1. RANCANG BANGUN INOVASI SASKIA  

 

a. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka pencapaian Target Nasional terkait percepatan layanan penerbitan 

Dokumen KIA (Kartu Identitas anak) , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota 

Parepare terus berupaya bagaimana melakukan terobosan dan strategi dalam 

memenuhi target nasional tersebut. namun disisi lain, dengan kondisi pandemi 

covid 19 saat ini upaya yang dilakukan belum terpenuhi sehingga dibutuhkan suatu 

inovasi yang memungkinkan tercapainya target tersebut. Selama ini Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dalam menerbitkan KIA (Kartu 

Identitas Anak ) umur 0 - 16 Tahun hanya sifatnya menunggu Masyarakat untuk 

datang ke kantor melakukan permohonan penerbitan dokumennya, namun hal 

tersebut tidak efektif dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan KIA di 

Kota Parepare. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan sipil kota Parepare menggagas suatu inovasi yang dapat memenuhi 

pencapaian target tersebut. yaitu dengan Inovasi disingkat SASKIA ( Strategi Anak 

Segera dapat Kartu Identitas Anak ) yang merupakan sebuah inovasi yang dilakukan 

saat ini untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Parepare, 

dimana masyarakat cukup mengupload dokumen persyaratan lalu mengirimkan 

dokumen tersebut via online di no. 0811415227 / 0811428227. dan setelah melalui 

proses verifkasi dan memenuhi syarat, maka KIA ( Kartu Identitas Anak ) pemohon 

bisa langsung diterbitkan. 

b. RENCANA AKSI 

Tahap awal pelaksanaan Inovasi SASKIA dilakukan melalui rapat internal. 

 

2. TUJUAN INOVASI 

SASKIA merupakan sebuah Inovasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Parepare bekerjasama dengan Pihak kelurahan, kecamatan dan 

sekolah dengan tujuan sebagai berikut : 1. SASKIA ( Strategi Anak Segera dapat Kartu 

Identitas Anak ) merupakan sebuah inovasi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk 

meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Parepare, 1. Syarat 

dalam indikator tercapainya KLA ( Kota Layak Anak ) 2. Memberikan data berupa 

Identitas Diri Si Anak dan menjadi acuan dalam jumlah Penduduk kelompok umur 0 -
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16 Tahun 3. Masyarakat lebih mudah dapat mengurus KIA via layanan online yang 

selanjutnya bisa langsung diterbitkan. 

 

3. MANFAAT INOVASI 

Adapun manfaat dari pelaksanaan INOVASI SASKIA diharapkan sebagai berikut :  

a. Memudahkan Masyarakat mengakses penerbitan dokumen kependudukan khususnya  

KIA (Kartu Identitas Anak )  

b. Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik 3. Melindungi pemenuhan hak 

anak dan menjadi acuan dalam jumlah Penduduk kelompok umur 0 -16 Tahun. 

4. HASIL INOVASI 

a. output : Inovasi SASKIA yang pelaksanaannya dilakukan mulai Tahun 2021 

dianggap cukup efektif dalam memberikan kemudahan pada masyarakat dalam 

mendapatkan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak sesuai 

persyaratan berkas. Mulai Periode Januari sampai Agustus 2021, dokumen yang 

sudah diterbitkan berjumlah 6.915 buah dengan rincia sebagai berikut :...tabel......... 

Sejak dilaksanakan Inovasi ini jumlah cakupan Kepemilikan Kartu Identitas anak 

semakin meningkat dan data jumlah anak kelompok Umur 0-16 Tahun yang lebih 

akurat serta menjadi syarat dalam indikator tercapainya KLA ( Kota Layak Anak). 

 

JUMLAH KIA YANG TELAH TERCETAK SEJAK JANUARI - 

AGUSTUS 2021 

      
      
NO BULAN JUMLAH KIA YANG TERCETAK 

 
1 JANUARI 1635 

   
2 FEBRUARI 1602 

   
3 MARET 942 

   
4 APRIL 523 

   
5 MEI 402 

   
6 JUNI 858 

   
7 JULI 414 

   
8 AGUSTUS 539 
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b. Dampak Pelaksanaan Inovasi : Sebelum Inovasi : Dalam pengurusan penerbitan 

dokumen KIA (kartu Identitas anak ) pemohon harus datang dengan menghadirkan 

si anak yang selanjutnya dilakukan perekaman bagi anak yang berumur 5- 16 Tahun 

di kantor. Sesudah Inovasi :Dalam pengurusan penerbitan dokumen KIA (kartu 

Identitas anak ) pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan dengan 

menggunakan layanan whatsapp di No. 0811 415 227 dengan melampirkan foto asli 

kk, akta lahir dan foto anak yang usia 5 - 16 Tahun. 

 

5. KEBARUAN 

Inovasi SASKIA merupakan Inovasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memudahkan Penduduk dalam mengakses 

layanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Adanya perubahan paradigma 

Pelayanan yang awalnya mengharuskan Penduduk Untuk mendatangi Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (layanan tatap muka langsung) menjadi layanan 

non tatap muka (daring) serta kondisi Pandemi Covid 19 yang membatasi interaksi 

langsung antara Operator layanan dan penduduk menjadi alasan sehingga  Inovasi ini 

dapat terwujud. Inovasi ini mulai Berproses dibulan Januari 2021 dan terus berjalan 

hingga saat ini.  

 

6. SUMBER DAYA 

Inovasi SASKIA didukung oleh sumber daya utama dari Dinas kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang bertugas sebagai admin utama dan operator 

penerbitan. Admin utama bertugas memverifkasi dokumen persyaratan dan operator 

penerbitan bertugas memproses penerbitan dokumen yang selanjutnya KIA dicetak dan 

diserahkan ke yang bersangkutan. 

 


