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Storyline Animasi 

 

Judul   : Membuat Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Sukarami 

Durasi   : 2 menit 40 detik 

Scene Video Audio Keterangan 

1. Keluar judul bertulisan 

“Membuat Kartu Identitas 

Anak” dengan background 

taman dan gedung kantor 

camat sukarami. Dan 

terlihat satu keluarga yang 

terdiri dari ayah, ibu, anak 

laki-laki dan bayi. 

Membuat Kartu Identitas Anak Di 

Kecamatan Sukarami. 

Cut to : 

transisi keluar 

dari sebelah 

Kiri. 

2. Penjelasan tentang KIA : 

Keluar huruf KIA dan 

kartu KIA. Background 

taman dan muncul 

penjelasan KIA dan dasar 

hukum KIA. 

K.I.A. adalah kartu identitas anak 
atau KTP anak. 
Diberlakukan sejak 2016. 
Mengacuh dari permendagri no.2 
tahun 2016 tentang K.I.A 

 

Cut to : 

transisi keluar 

dari sebelah 

Kiri. 

3. Muncul anak-anak 

bermain dan dua jenis KIA 

dengan background taman 

bermain. 

KIA memiliki 2 jenis kategori Out frame : 

zoom out 

4. Muncul Tulisan, kartu 

KIA, dan 2 bayi dengan 

background taman 

KIA usia 0-5 tahun, tidak 

menggunakan foto. 

- 

5. Muncul awan dengan 

tulisan, dan kartu KIA 

dengan background taman 

bermain. 

Sedangkan KIA usia 5-17 tahun 

menggunakan foto 

Transisi : 

bola-bola 

zoom out 

6. Background latar gedung, 

keluarga dan keluar tulisan  

KIA memiliki banyak manfaat, 

yaitu.. 

- 

7. Muncul gedung dan anak 

sekolah 

Keperluan penndaftaran sekolah Transisi : air 

8. Papan data diri, dan anak 

laki-laki 

Keperluan data diri - 

9. Teller bank, serta suasana 

di bank 

Membuka tabungan anak Cut to : 

transisi keluar 

dari sebelah 

Kiri. 

10. Gedung imigrasi, gedung 

BPJS dan suasana jalanan 

Keperluan  dokumen imigrasi, 

Membuat kartu BPJS 

- 

11.  Awan dan tulisan Dan masih banyak lagi…. Cut to : 

transisi keluar 

dari atas 

12. Tulisan,keluar satu persatu 

akte kelahiran, KK, KTP 

Adapun persyaratan pembuatan 

KIA sebagai berikut: 

- 



elektronik, dan Foto anak 

laki-laki 

Fotocopy akta kelahiran, fotocopy 

kartu keluarga, fotocopy e-ktp 

kedua orang tua, dan foto 2x3 

sebanyak 2 lembar untuk usia 5-

17 tahun. 

13. Keluar jembatan ampere 

dan berjalan perahu serta 

keluar tulisan  

Dikota Palembang, pembuatan 

kartu KIA, melalui kecamatan 

masing-masing. 

- 

14. Pak RT dan warga dengan 

background rumah oak RT 

Dikecamatan sukarami pembuatan 

kia bisa secara kolektif,  dengan 

mengumpulkan berkas ke ketua 

RT 

Cut to : 

transisi keluar 

dari sebelah 

Kiri. 

15. Sekeluarga dengan 

background kantor camat 

sukarami 

Atau dengan mendaftar langsung 

ke kantor camat sukarami. 

- 

16. Papan dengan tulisan  Cara pendaftaran KIA di 

kecamatan sukarami: 

- 

17. Prosedur pendaftaran: 

sekeluarga, loket, formulir 

pendaftaran, data-data, 

loket.  

Langsung datang ke kecamatan 

sukarami, menuju loket 

pendaftaran, mengisi formulir 

pendaftaran KIA, lampirkan 

formulir yang telah diisi dengan 

syarat KIA lainnya. Dan.. berikan 

kembali ke loket pendaftaran. 

 

Cut to : 

transisi keluar 

dari sebelah 

Kiri. 

18. Karyawan camat menuju 

kantor capil kota 

Palembang. 

Setelah selesai, maka kecamatan 

sukarami akan merekap 

pendaftaran, tuk selanjutnya 

diberikan ke catatatan sipil kota 

Palembang. 

 

- 

19. Petugas catatan sipil 

menuju ke kantor camat 

Sekitar 1 bulan kartu kia selesai di 

cetak, catatan sipil akan 

menghantarkan kartu KIA ke 

kecamatan masing-masing. 

 

- 

20. Kartu KIA dan tulisan 

KIA telah selesai 

Pembuatan KIA telah selesai. - 

21. Credit title backsound - 

 

 

 

 

 

 

 



 


