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ABSTRAK

Data pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
menunjukkan bahwa banyak kelahiran yang tidak
dilaporkan sehingga tidak dapat diterbitkan akta
kelahirannya, serta banyak peristiwa yang tidak
dilaporkan sehingga tidak dapat diterbitkan akta
kematiannya, yang mana ini akan membawa
dampak/masalah.
Terhadap permasalahan tersebut, telah
dikembangkan Inovasi Layanan “Cedak Mas”. Yaitu
sistem layanan yang lebih dekat dan cepat dengan
masyarakat.
Inovasi “Cedak Mas”, yang mana telah dibuka
layanan UPT di Kantor Kecamatan, Proses
pendaftaran s/d cetak dokumen sudah dapat
diselesaikan di UPT Kecamatan di awal tahun 2022,
dan cukup mendapat apresiasi masyarakat, dan
belum juga menimbulkan dampak optimal
terhadap peningkatan pelaporan
kelahiran/kematian. Diketahui bahwa dari jumlah
kelahiran periode Januari s/d Agustus 2022
sebanyak 9.814 sedangkan penerbitan akta
kelahiran periode Januari s/d Agustus 2022
sebanyak 4.416 (45%).
Proyek perubahan telah berhasil
diimplementasikan dengan menghasilkan output
diantaranya adalah terlaksananya implementasi
layanan kepada masyarakat dengan membangun
sistem layanan terintegrasi (Desa, UPT Kecamatan
dan Disdukcapil) melalui pengembangan aplikasi
yang mengintegrasikan sistem layanan di Desa, UPT
Kecamatan dan Dinas Dukcapil.
Dalam pelaksanaan proyek perubahan telah
berhasil dilakukan mobilisasi stakeholder internal
dan eksternal sehingga tidak ada stakeholder yang
resisten dan mengakibatkan gagalnya implementasi
proyek perubahan.



Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa
dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum
atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk dan/atau Warga Negara.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi Pelaksana Administrasi
Kependudukan Nasional di daerah, untuk memberikan pemenuhan atas hak-hak
administratif kependudukan melalui pelayanan publik berkenaan dengan penerbitan
Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, yang mana pada
kenyataannya masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat
digambarkan sebagai berikut:
Sebagaimana ketentuan undang undang Pasal 27 dan 44 nomor 24/2013
menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi
Pelaksana setempat/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat lambantnya
60 hari setelah kelahiran dan 30 hari setelah kematian. Untuk selanjutnya
mendapatkan proses pencatatan hingga penerbitan Akta kelahiran / akta kematian,
namun pada kenyaataanya banyak peristiwa kelahiran dan kematian yang tidak
dicatatkan / dilaporkan kepada Dinas Dukcapil, hal ini akan berakibat anak yang baru
lahir tidak memiliki nomor induk kependudukan, tidak masuk pada kartu kaluarga/KK,
yang secara otomatis juga tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya, sedangkan untuk
penduduk meninggal yang tidak dilaporkan akan banyak membawa dampak negative
pada administrasi kependudukan, karena yang bersangkutan masih terdaftar sebagai
penduduk / tidak terhapus pada data base kependudukan yang berskala nasional.
Disamping tidak dapat diterbitkannya akte kematiannya ketika yang bersangkutan
terdaftar sebagai penerima program bantuan sosial / BPJS maka bantuan kepada yang
bersangkutan akan tetap teralokasikan dan bahkan tersalurkan karena semua sistem
pada semua kementrian, lembaga perbankan dan instansi telah terkoneksi dan
terintegrasi dengan data base / server direktorat jenderal kependudukan dan
pencatatan sipil Kemendagri, yang mana terhadap penduduk meninggal yang belum
diterbitkan akta kematiannya tidak dapat dihapus dalam data base kependudukan
ditjen Dukcapil.



Terhadap permasalahan tersebut diatas maka perlu
diupayakan solusi/langkah strategis dan inovatif
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melaui
inovasi layanan yang dapat menumbuhkan
kesadaran, minat dan kiat masyarakat untuk segera
melaporkan peristiwa penting kependudukan. Untuk
ini diluncurkan inovasi layanan yang didekatkan
kepada masyarakat Desa, percepatan dan
kemudahan proses pelaporan dan pengurusan
melalui pengembangan inovasi CEDAK MAS yang
mana inovasi ini telah dilaunching oleh Mas Bupati
Tuban pada Januari 2022, layanan adminduk yang
cepat dan dekat masyarakat ini sudah sampai di
tingkat UPT di kantor Kecamatan. Layanan di UPT
Kecamatan ini sudah cukup mendapat apresiasi dan
antusias masyarakat yang membutuhkan layanan
adminduk karena masyarakat tidak lagi harus datang
di mal pelayanan publik (MPP) atau di kantor Dinas
Dukcapil yang berada di kota Kabupaten Tuban yang
cukup jauh dari desa desa luar kota Kabupaten,
namun masih juga belum menumbuhkan dan
mendorong secara optimal pelaporan atas kelahiran
/ kematian. Untuk ini perlu upaya pengembangan
system layanan cedak mas yang lebih didekatkan
lagi hingga di tingkat desa, mulai proses
permohonan hingga cetak dokumen yg dimohonkan
cukup di kantor desa yg di layani oleh petugas
registrasi kependudukan yg ditunjuk dengan SK
Kepala Desa atas surat perintah dari Pemerintah
Kabupaten Tuban.

Beberapa permasalahan yang
dihadapi saat ini antara lain adalah :
 Jumlah penduduk Kabupaten

yang tidak valid
 Tingkat pertumbuhan

penduduknya tidak valid
 Penerima manfaat program

bantuan sosial tidak
realistis/tepat sasaran. Hal ini
dapat diamati pada tahun 2021
terdapat penerima PBI-JK BPJS
yang sudah meninggal yang tidak
dilaporkan dan tidak diterbitkan
akta kematiannya sebanyak 915

 Anggota keluarga yang tercantum
pada KK (Kartu Keluarga) tidak
dapat dihapus karena belum
tertib akte kematiannya,
demikian juga tidak dapat
terhapus dalam data server/base
data kependudukan di Ditjen
Dukcapil.



Data pada Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil menunjukkan
bahwa banyak kelahiran yang tidak
dilaporkan sehingga tidak dapat
diterbitkan akta kelahirannya, serta
banyak peristiwa yang tidak
dilaporkan sehingga tidak dapat
diterbitkan akta kematiannya, yang
mana ini akan membawa
dampak/masalah.

Data Kelahiran dan Kematian Kabupaten Tuban

Jumlah 
Kelahiran 

Tahun 2021

Akta Kelahiran 
yang 

diterbitkan 
Tahun 2021

Jumlah 
Kematian 

Tahun 2011-
2021

Akta Kematian 
yang 

diterbitkan 
Tahun 2011-

2021

15.275 5.500 43.117 15.009

Terhadap permasalahan tersebut, telah dikembangkan Inovasi Layanan “Cedak Mas”. Yaitu sistem
layanan yang lebih dekat dan cepat dengan masyarakat.
Inovasi “Cedak Mas”, yang mana telah dibuka layanan UPT di Kantor Kecamatan, Proses
pendaftaran s/d cetak dokumen sudah dapat diselesaikan di UPT Kecamatan di awal tahun 2022,
dan cukup mendapat apresiasi masyarakat, dan belum juga menimbulkan dampak optimal
terhadap peningkatan pelaporan kelahiran/kematian. Diketahui bahwa dari jumlah kelahiran
periode Januari s/d Agustus 2022 sebanyak 9.814 sedangkan penerbitan akta kelahiran periode
Januari s/d Agustus 2022 sebanyak 4.416 (45%).



AREA DAN FOKUS 
PROYEK PERUBAHAN

Area Perubahan 
• Area Perubahan dalam proyek perubahan ini adalah 

pengembangan sistem pelayanan yang didekatkan pada 
masyarakat Desa untuk percepatan layanan akta kelahiran 
dan kematian serta penerbitan kartu keluarga yang telah 
terupdate melalui system layanan yang terintegrasi antara 
Desa, UPT Kecamatan dan Disdukcapil. 

Fokus Perubahan
• Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan adalah 

implementasi Pengembangan Sistem Layanan CEDAK MAS
dengan membangun sistem layanan terintegrasi (Desa, 
UPT Kecamatan dan Disdukcapil) melalui pengembangan 
aplikasi yang mengintegrasikan sistem layanan di Desa, 
UPT Kecamatan dan Dinas Dukcapil pada Desa di 
Kecamatan yang layak sebagai pilot project.



Tujuan Jangka Pendek ( 2 bulan )
• Terlaksananya implementasi pengembangan layanan CEDAK 

MAS di Desa.
• Mendekatkan layanan pada masyarakat 
• mempercepat proses layanan. 
• Peningkatan kualitas layanan
• Percepatan target capaian penerbitan akta kelahiran dan 

kematihan.

Tujuan Jangka Menengah ( 1 – 2 tahun )
• Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan adalah 

terimplementasikannya pengembangan layanan CEDAK MAS 
dengan sistem aplikasi di seluruh Kecamatan pada beberapa 
Desa pilot project di Kabupaten Tuban

Tujuan Jangka Panjang ( 2 – 3 tahun )
• Terbangunnya system aplikasi layanan di semua Desa se-

Kabupaten Tuban, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 
secepatnya melaporkan dan mengurus dokumen kependudukan 
(akta kelahiran / kematian) serta dokumen adminduk lainnya

• Meningkatkan kinerja aparatur 
Pemerintah Kabupaten Tuban, 
hingga Pemerintah Desa.

• Meningkatnya kualitas tata 
kelola pemerintah yang selaras 
dengan pelaksanaan visi misi 
kepala daerah.

• Tersajinya data kependudukan 
yang up to date.

Manfaat 
Internal :

• Terciptanya sistem layanan yang 
memudahkan dan memuaskan 
masyarakat.

• Data kependudukan yang 
dibutuhkan oleh lembaga 
pengguna dapat dipertanggung 
jawabkan.

Manfaat 
Eksternal :

TUJUAN & MANFAAT



Output dari proyek perubahan pengembangan sistem
layanan CEDAK MAS melalui aplikasi Desa adalah :
1. Terbangunnya kerjasama kolaborasi Pemerintah

Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten /
Disdukcapil terhadap pelaksanaan pelayanan
yang terintegrasi.

2. Terbangunnya sistem aplikasi Desa berbasis web
/ online dengan tanda tangan elektronik / TTE.

3. Penguatan sarana dan prasarana digital di
kecamatan dan desa lokasi pilot project;

4. Adanya petugas registrasi adminduk / operator
sistem yang memadai.

5. Terbangunnya sistem layanan yang cepat, dekat
dengan masyarakat.

Sedangkan outcome dari proyek
perubahan CEDAK MAS adalah :
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat

tentang arti pentingnya adminduk.
2. Meningkatnya pengetahuan pada

pemerintahan Desa dan masyarakat
terhadap pemanfaatan teknologi dan
informasi.

3. Terwujudnya data kependudukan
yang valid di Kabupaten Tuban

OUTPUT & 
OUTCOME



TAHAPAN (MILESTONE)
PROYEK PERUBAHAN

Konsultasi dan koordinasi dengan 
Mentor dan coach

Minggu II Oktober 2022

Menyusun draft surat edaran 
sekda kepada camat lokasi pilot 
project

Minggu II Oktober 2022

Rapat staff membangun komitmen 
bersama pengembangan system 
layanan CEDAK MAS hingga di tingkat 
Desa

Minggu II Oktober 2022

Pembentukan tim pengembangan 
sistem layanan CEDAK MAS

Minggu III Oktober 2022

Rapat teknis dengan tim 
pengembangan untuk menyusun 
progam kerja

Minggu III Oktober 2022

Rapat teknis bersama tim 
pengembangan untuk penyusunan 
SOP layanan terintegrasi (Desa, UPT 
Kecamatan dan Disdukcapil)

Minggu IV Oktober 2022

Koordinasi dan membangun 
komitmen bersama dengan camat 
lokasi pilot project

Minggu IV Oktober 2022

Koordinasi dan membangun 
komitmen bersama dengan 
Diskominfo terkait pengembangan 
sistem aplikasi di Desa berbasis Web

Minggu IV Oktober 2022

Sosialisasi dan bimbingan teknis 
kepada petugas registrasi Desa, 
operator layanan di UPT Kecamatan 
dan operator SIAK Disdukcapi

Minggu II November 2022

Penerbitan SK Kepala Desa tentang 
penunjukan petugas registrasi Desa / 
operator aplikasi layanan

Minggu I November 2022

Penyiapan sarana prasana pendukung 
sistem aplikasi Desa dan UPT 
Kecamatan

Minggu III November 2022

Uji coba sistem aplikasi layanan 
terintegrasi

Minggu III November 2022

Launching dan implementasi sistem 
aplikasi

Minggu IV November 2022



KONSULTASI DENGAN MENTOR

Sebagai langkah awal dalam
mengimplementasikan proyek perubahan
adalah melaksanakan konsultasi dengan
Mentor.
Pelaksanaan konsultasi dilaksanakan oleh
Project Leader sejak awal perumusan Isu
strategis dan judul proyek perubaha.
Kaitannya dengan hal tersebut, disampaikan
bahwa data pada Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa banyak
kelahiran yang tidak dilaporkan sehingga
tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya,
serta banyak peristiwa yang tidak dilaporkan
sehingga tidak dapat diterbitkan akta
kematiannya, yang mana ini akan membawa
dampak/masalah kemudian, inovasi yang
akan dilaksanakan adalah layanan Cedak
Mas, yaitu sistem layanan yang lebih dekat
dan cemat denga masyarakat.
hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah
diperolehnya persetujuan dan dukungan dari
Mentor terhadap proyek perubahan Cedak
Mas.



RAPAT PENGEMBANGAN SISTEM 
APLIKASI LAYANAN TERINTEGRASI 
BERBASIS ONLINE

Dalam rangka mengimplementasikan proyek perubahan, tidak lepas dari peran
serta stakeholder internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tuban. Rapat dihadiri oleh seluruh stakeholder internal dengan agenda membahas
pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat (2 bulan)
kedepan.
Disampaikan bahwa dalam nantinya akan dibentuk sebuah Tim Pengembangan
Layanan Cedak M as yang terdiri dari stakeholder internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Berdasarkan pembahasan rapat
diperoleh hasil sebagai berikut :
- Stakeholder internal

mendukung pelaksanaan
proyek perubahan

- Disepakati bahwa Tim
dibentuk menggunakan
Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tuban.

- Diharapkan agar segera
disusun SK Tim untuk
ditetapkan



SK TIM PENGEMBANGAN SISTEM 
LAYANAN ADMINDUK

Keputusan Kepala  Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

lKabuapten Tuban Nomor : 
188/410/KPTS/414.107.2/2022 

Tentang Pembentukan Tim 
Pengembangan Sistem Layanan Cedak 

Mas (Cepat-Dekat Masyarakat) 
Administrasi Kependudukan di 

Kecamatan dan Desa se Kabupaten 
Tuban Dinas Kependudukan dan 

Pencatan Sipil



PENYUSUNAN SOP LAYANAN 
APLIKASI TER INTEGRASI / ON LINE 
DESA 



KOORDINASI DENGAN CAMAT DAN 
KADES SOCOREJO LOKUS UJI COBA

Dalam rangka megimplementsikan proyek perubahan, ditentukan lokus uji coba
adalah di Desa Socorejo. Dengan demikian, perlu dilakukan koordinasi dengan
melibatkan Camat dan Kepala Desa Socorejo.
Disampaikan bahwa masih banyak kperistiwa kependudukan yang tidak dilaporkan
oleh penduduk kepada Disdukcapil sebagai Dinas Pelaksana Pendaftaran dan
Pencatatan Sipil, diantaranya adalah update tingkat pendidikan terakhir pada KK,
perubahan status perkawinan, perubahaan pekerjaan sampai pindah tempat tinggal

Dalam hal ini, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil telah
melaksanakan inovasi Cedak Mas
yang merupakan pelayanan
terintegrasi berbasis online untuk
mempermudah masyarakat
memperoleh pelayanan update
kependudukan. Dalam hal ini Desa
Socorejo dipilih untuk menjadi pilot
project pengembangan layanan
Cedak Mas tersebut.
Hasil dari pelaksanaan koordinasi
adalah diperolehnya sambutan baik
dari Camat dan Kepala Desa
Socorejo terhadap piloting project
layanan Cedak Mas.



SE PENUNJUKAN PETUGAS 
REGISTRASI DESA

Perlu dibentuk Tim Update KK di desa serta 
menunjuk Petugas Registrasi Desa untuk 
pencatatan dan pelaporan kelahiran dan 

kematian penduduk

Diperlukan peran aktif Pemerintah Desa untuk 
memfasilitasi update KK pada keluarga yang 
tidak pro aktif melakukan perubahan data 

pada Kartu Keluarganya

Jemput Bola / Door to door ke Rumah Warga

Update Kartu Keluarga 



SOSIALISASI UNTUK KADES DAN PETUGAS
REGISTRASI DESA, TENTANG PROGRAM 
VALIDASI KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN
TERINTEGRASI DI DESA BERBASIS ON LINE

Kegiatan Sosialisasi 
memberikan penjelasan 
tentang  program Validasi 
Kependudukan melalui 
layanan Cedak Mas utk  
Validasi Kependudukan 
/abdate KK, kelahiran dan 
kematian melalui layanan 
terintegrasi on line di desa





BIMTEK PETUGAS REGISTRASI DAN 
OPERATOR KECAMATAN DAN DESA

Bimbingan teknis dilaksanakan untuk
memberikan pemahaman kepada petugas
registrasi dan operator kecamatan tentang
Juknis dan SOP program Cedak Mas sekaligus
Jemput Bola yang akan di laksanakan sebagai
salah satu komitmen Pemkab Tuban dalam
meningkatkan pelayanan dokumen
kependudukan.
Bahwa saat ini data kependudukan di Kabupaten
Tubah masih mengalami ketidaksinkronan. Oleh
karena itu, inovasi Cedak Mas hadir untuk
menjawab permasalahan tersebut dengan
melakukan validasi kependidikan di tingkat
Kecamatan dan Desa terhadap KK, KTP dan juga
Akta Kelahiran.
Program validasi ini sangat diperlukan dalam
program bantuan sosial dari pemerintah seperti
BPNT, BLT maupun BPJS.
Hasil dari pelaksanaan Bimtek adalah
diperolehnya pemahaman dari Petugas
Registrasi dan Operator Kecamatan dan Desa
tentang Petunjuk Teknis serta SOP Cedak Mas
sehingga nantinya dapat memberikan
pelayanan dokumen kependudukan secara
maksimal.



PENYERAHAN BUKU REGISTRASI 
KELAHIRAN DAN KEMATIAN KEPADA 
PETUGAS REGISTRASI DESA



UJI COBA IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN 
TERINTEGRASI ADMINDUK DI DESA / CEDAK
MAS (UPDATE DAN CETAK KK, DAN
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN / KEMATIAN).



PUBLIKASI



IMPLEMENTASI 
STRATEGI MARKETING

Latents Promoters

ApatheticsDefenders

- Koordinasi dan 
konsultasi

- Melibatkan promotor 
dalam pengambilan 
keputusan dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
evaluasi

- Meningkatkan motivasi 
dan kompetensi

- Menjaga koordinasi 
dan komunikasi

- Menunjukkan upaya 
yang dilakukan 
memiliki efek positif 
terhadap isu yang 
menjadi perhatiannya

- Melaksanakan 
koordinasi

- Sebagai unsur 
kolaborasi untuk 
proyek perubahan

- Pemberitahuan 
adanya proyek 
perubahan

- Permintaaan 
dukungan proyek 
perubahan

PRODUCT Inovasi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan 
sampah dengan teknik RDF (Refuse Derived Fuel). RDF (Refuse Derived 
Fuel)

PLACE Pengelolaan sampah berbasis RDF dilaksanakan di Kabupaten Tuban

PRICE Pengelolaan sampah berbasis RDF memerlukan adanya sarana dan 
prasarana yang harus dipenuhi, keberadaan sarana dan prasarana tersebut 
dapat dipenuhi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada 
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban

PROMOTION Sasaran informasi adalah stakeholder terkait pengelolan sampah serta 
Perusahaan swasta sebagai pemanfaat RDF sebagai alternatif pengganti 
batu bara



• Kabid Capil
• Kasi Capil
• Kabid Piak
• Kabid Inovasi

• Sekretaris Dinas Dukcapil
• Kabid Dakduk
• Kasi Dakduk
• Kasubag kesekretariat
• Staf Dinas Dukcapil

• Bupati Tuban
• Sekretaris Daerah

• Kepala Diskominfo
• Kabid KIP
• Camat
• Kades

LATENTS PROMOTERS

DEFENDERSAPATHETICS

Stakeholder Strategi

Promotors( + + ) - Koordinasi dan konsultasi
- Melibatkan promotor dalam pengambilan 

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi

- Meningkatkan motivasi dan kompetensi

Latens (+  −)

- Menjaga koordinasi dan komunikasi
- Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki 

efek positif terhadap isu yang menjadi 
perhatiannya

Defenders  (−  +)
- Melaksanakan koordinasi
- Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek 

perubahan

Apatetics  (− −)
- Pemberitahuan adanya proyek perubahan
- Permintaaan dukungan proyek perubahan

IMPLEMENTASI 
STRATEGI MARKETING



Indikator Keberhasilan Bobot 
Target

Target 
Kinerja Realisasi Capaian

Koordinasi antara Pemkab, 
Kecamatan dan Pemerintah Desa 20% 100 % 100 % 20%

Terbangunnya sistem online dan 
TTE 25% 100 % 100 % 25%

Sarana dan Prasarana digital 15% 100 % 100 % 15%
SDM yang memadai 15% 100 % 100 % 15%
Sistem yan cepat, dan dekat 
dengan masyarakat 25% 100 % 100 % 25%

100% 100%

CAPAIAN KEBERHASILAN 
PROYEK PERUBAHAN

Capaian keberhasilan proyek perubahan pada jangka pendek sebesar 100 %,
dalam jangka pendek juga telah berhasil diwujudkan register buku register
dan pelaporan dan kematian di Desa /Kelurahan bagi Petugas Registrasi
Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tuban.

LEGALITAS PENERAPAN INOVASI
• Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi

Kependudukan secara Daring
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

• Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban

• Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.



RENCANA KEBERLANJUTAN 
INOVASI

NO TAHAP UTAMA WAKTU OUTPUT
2 bulan

A. JANGKA MENENGAH
1. Monitoring dan evaluasi 

pengembangan sistem layanan 
CEDAK MAS di Desa pilot 
project.

Minggu II
Desember 2022
s/d Mei 2023

Laporan hasil monev

2. Pengembangan sistem layanan 
CEDAK MAS di seluruh 
kecamatan pada Desa pilot 
project

Januari 2022
s/d Juni 2023

Implementasi sistem
layanan di Desa pilot
project di seluruh
kecamatan

JANGKA PANJANG
1. Pengembangan sistem layanan 

CEDAK MAS di semua Desa 
pada semua Kecamatan se-
Kabupaten Tuban

Juni 2023 s/d.
Januari s/d Mei
2024

Peningkatan kualitas
layanan masyarakat
berbasis digital

PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Membentuk Tim 
Pengembangan 
Sistem Layanan 

Cedak Mas (Cepat-
Dekat Masyarakat) 

Administrasi 
Kependudukan di 
Kecamatan dan 

Desa se Kabupaten 
Tuban

Melaksanakan 
koordinasi 

koordinasi dan 
pembinaan kepada 
petugas registrasi 

dan operator 
kecamatan tentang 

Juknis dan SOP 
program Cedak 
Mas sekaligus 
Jemput Bola 

Koordinasi dengan 
Camat dan Kepala 

Desa terkait dengan 
pelaksanaan inovai 

Cedak Mas

Memberikan 
edukasi dan 

sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 

pentingnya 
kepemilikan 

dokumen 
kependudukan 
yang up to date



KESIMPULAN

REKOMENDASI

1
• Terlaksananya implementasi pengembangan layanan 

CEDAK MAS di Desa.

2
• Mendekatkan layanan pada masyarakat 

3
• mempercepat proses layanan. 

4
• Peningkatan kualitas layanan

5
• Percepatan target capaian penerbitan akta kelahiran dan 

kematihan.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 
Cedak Mas

Melaksanakan pengembangan sistem layanan di semua 
Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Tuban

Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang 
kependudukan

Melaksanakan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan
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