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Ringkasan Proposal 

“PANDU KELING” ( Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling ) adalah satu bentuk kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan menggunakan mobil unit unit 

pelayanan, dengan sasaran masyarakat yang jauh dari  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara bergiliran 

sesuai dengan jadwal. Dengan inovasi“PANDU KELING” diharapkan masyarakat lebih terbantu dalam 

pengurusan dokumen kependudukan, karena tidak perlu jauh-jauh datang ke dinas, sehingga akan meningkatkan 

cakupan penerbitan dokumen kependudukan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

dokumen kependudukan. 

A. Tujuan Inisiatif 

1. Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi ini  

Jawaban:  

Dari permasalahan pelayanan secara konvensional  dan terkonsentrasi di dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil, diharapkan inovasi “PANDU KELING” ( PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

KELILING )  dapat menjadi alternatif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan 

dokumen kependudukan. serta dapat mengurangi biaya bagi masyarakat. 

“PANDU KELING” diharapkan dapat mengurangi biaya bagi masyarakat dalam mengurus dokumen 

kependudukan. 

Selain itu dengan adanya “PANDU KELING”, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan bidang 

administrasi kependudukan dapat meningkat. 

 B. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih 

2. Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.  

Jawaban:  

Bahwa inovasi “PANDU KELING” termasuk salah satu diantara alternatif model pelayanan yang bisa diterapkan 

yang sesuai dengan kategori tata kelola Pemerintahan, dimana salah satu tugas dari Pemerintah adalah melayani 

masyarakat, sehingga inovasi “PANDU KELING” menjadi sarana pelayanan yang mendekatkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan merasa lebih mudah dan lebih cepat terlayani, tanpa harus 

jauh-jauh ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 

C. Signifikansi (Arti Penting) 

3. Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, 

administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak 

positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, 

orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.  

Jawaban:  

Model Pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat sebagai pengguna Layanan memang sangat diharapkan 

oleh masyarakat. Inovasi “PANDU KELING” adalah bentuk Layanan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, 

terutama yang berdomisili jauh dari pusat Layanan di dinas Kependudukan Dan Pencatatam Sipil. Hal ini dapat 

dilihat dari antusias masyarakat yang datang memanfaatkan Pelayanan “PANDU KELING” di setiap tempat yang 

dikunjungi. Selain tingkat antusias masyarakat yang tinggi dalam menyambut “PANDU KELING”, juga dapat 



dirasakan dari tanggapan masyarakat pengguna Layanan “PANDU KELING” yang merasa sangat puas dengan 

adanya Pelayanan seperti itu. 

D. Inovasi 

4. Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda.  

Jawaban:  

“PANDU KELING” merupakan sebuah terobosan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

dalam rangka menjawab keinginan masyarakat, karena selama ini Pelayanan masih terpusat pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang selama ini harus datang ke Dinas Kependudukan Dan 

PencatatannSipil dalam mengurus dokumen kependudukan, dengan adanya “PANDU KELING”, masyarakat 

cukup mendatangi tempat yang dikunjungi oleh tim “PANDU KELING”di kantor desa sebagaimana jadwal 

Pelayanan yang ada. 

5. Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itumerupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.  

Jawaban:  

Inovasi “PANDU KELING” meskipun tampak tidak berbeda dengan model Layanan di daerah lain, namun inovasi 

ini dirasakan masih baru, karena memang selama ini belum ada Pelayanan administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan secara mobile dengan menggunakan mobil Pelayanan keliling. 

E. Transferabilitas 

6. Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke 

dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ? 

Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya  

Jawaban:  

Inovasi “PANDU KELING” tahap I dilaksanakan sebagai uji coba di satu desa untuk 10 (sepuluh) kecamatan yang 

sudah ditunjuk. Setelah pelaksanaan uji coba “PANDU KELING” tahap I mendapat respon baik oleh Pemerintah 

Desa dan masyarakat, akhirnya “PANDU KELING” dilanjutkan dengan memberikan jadwal secara merata di 

semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

F. Sumber Daya 

7. Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? 

Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam memunculkan 

dan melaksanakan inisiatif ini?  

Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya 

internal maupun eksternal?  

Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya 

masih tersedia?  

Jawaban:  

Untuk mendukung kegiatan “PANDU KELING” tahun 2018 diberikan alokasi anggaran sebanyak Rp. 

50.000.000,0 ( lima puluh juta rupiah ) yang bersumber dari dana APBD. Pelaksana kegiatan “PANDU KELING” 

adalah para operator dan verifikator Pelayanan dari dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebanyak 8 

(delapan) orang, dengan melibatkan pemerintah  Desa untuk menginformasikan kepada masyarakat desa bahwa 

ada kegiatan “PANDU KELING” di desa yang bersangkutan. 

Keberlanjutan dari kegiatan “PANDU KELING” diupayakan untuk terus mendapatkan alokasi anggaran dari 

APBD, sedangkan untuk sumber daya manusia dibentuk tim Pelayanan “PANDU KELING”. 

8. Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan yang 

berhubungan dengan lingkungan).  

Jawaban:  



Inovasi “PANDU KELING” diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena memilik dampak positif 

kepada masyarakat pengguna Layanan, menghemat biaya bagi masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan. 

G. Dampak 

9. Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal 

misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.  

Jawaban: Ya  

10. Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:  

• Target/kelompok sasaran. 

• Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran. 

• Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar 

satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya, tingkat akuntabilitas). 

Jawaban:  

Target sasaran “PANDU KELING\\\\\\\" adalah masyarakat  di wilayah pinggiran, dimana pada kelompok 

masyarakat ini tingkat kemalasan untuk mengurus dokumen kependudukan masih cukup tinggi karena domisilinya 

jauh dari pusat Layanan di dinas. Disamping itu pemahaman terhadap akurasi data pada tiap dokumen yang 

dimiliki  masih cukup rendah, sehingga sering dijumpai ketidaksesuaian data antar dokumen yang dimiliki. 

Selain itu, dampak positif juga dirasakan oleh pengguna manfaat dari dokumen kependudukan. Dengan semakin 

tingginya kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat, lembaga pengguna akan lebih mudah dalam 

memberikan Layanan, misalnya lembaga perbankan, unit-unit Layanan kesehatan,  aparat penegak hukum dan lain-

lain. 

11. Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu  

Jawaban:  

Inovasi “PANDU KELING” benar-benar dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat terutama yang berdomisili 

jauh dari kota, serta mereka yang tidak sempat mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil. Selain dampak tersebut, juga termasuk memiliki dampak positif pada peningkatan Indeks 

Kepuasan Masyarakat maupun meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan. 

Indikator untuk melakukan evaluasi dari inovasi  “PANDU KELING” antara lain : 

1. Jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen 

2. Penerbitan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat 

3. Tingkat kepuasan masyarakat yang mendapat layanan 

4. Respon masyarakat setelah kegiatan  “PANDU KELING”  ( selalu meminta dijadwalkan untuk dikunjungi lagi ) 

12. Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?  

Jawaban:  

Hasil evaluasi Inovasi “PANDU KELING” benar-benar dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat terutama 

yang berdomisili jauh dari kota. Selain itu, cakupan penerbitan dokumen kependudukan juga bertambah. sehingga 

hal ini seiring dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Hal ini dapat dirasakan dari respon masyarakat yang mengharapkan dikunjungi lagi oleh tim “PANDU KELING” 

 



H. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

13. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.  

Jawaban:  

 Inovasi “PANDU KELING” didukung oleh tim teknis Pelayanan yang melibatkan petugas teknis dari bidang-

bidang yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pihak kecamatan untuk mengkoordinasikan dengan 

pemerintah desa, serta perangkat desa untuk menginformasikan kegiatan “PANDU KELING” kepada masyarakat 

dan membantu pelaksanaan pemilahan/verifikasi berkas. Sebelum petugas / tim “PANDU KELING” menuju lokasi 

Pelayanan, terlebih dahulu menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan dengan mengirim surat 

pemberitahuan tentang kegiatan. 

Kemudian pihak kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyebarluaskan informasi tentang 

kegiatan “PANDU KELING”. 

Keterlibatan perangkat desa pada saat kegiatan di tempat “PANDU KELING” sangat dibutuhkan, baik dalam 

membantu petugas Pelayanan, maupun dalam melayani kelengkapan berkas persyaratan/permohonan dari 

masyarakat yang memerlukan. 

I. Pelajaran Yang Dipetik 

14. Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau 

gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang lebih cepat dan 

lebih luas.  

Jawaban:  

Inovasi “PANDU KELING” mendapat respon yang sangat baik/positif dari masyarakat, maupun pemerintah desa 

dalam hal Pelayanan administrasi kependudukan, karena masyarakat sangat terbantu dan dimudahkan dalam 

mengurus dokumen-dokumen kependudukan, karena selain gratis, tidak perlu jauh-jauh ddatang ke dinas, juga 

Karena Pelayanan “PANDU KELING” ini melayani penerbitan dokumen kependudukan secara langsung cetak di 

tempat. Sehingga masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan langsung bisa mendapatkan dokumen yang 

diinginkan. 

Mengurus dokumen yang selama ini hanya terkonsentrasi di dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan 

adanya kegiatan “PANDU KELING” masyarakat cukup memanfaatkan Pelayanan di Kantor desa masing-

masing sesuai jadwal Pelayanan “PANDU KELING”, 

 


