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KATA PENGANTAR 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga telah berhasil disusun Rancangan 
Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan   Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022 dengan 
judul ”Optimalisasi Tim Rekonsiliasi Damai”. Rancangan Proyek Perubahan ini merupakan 
salah satu tahapan tugas yang harus dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan. 
Rancangan Proyek Perubahan Instansional ini merupakan gambaran proyek perubahan 
yang akan dilaksanakan dalam laboratorium kepemimpinan di lokasi satuan kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Rancangan Proyek Perubahan dapat 
dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien dan dapat dijadikan 
sebagai acuan bagi Project Leaders dan seluruh Stakeholder yang terlibat dalam proyek 
perubahan ini, sehingga dapat membantu menyamakan persepsi dan membangun 
komitmen secara bersama-sama dalam mendukung implementasi proyek perubahan. 
Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak H. SLAMET JUNAIDI selaku Bupati Sampang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 
Angkatan IV Tahun 2022 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Surabaya – Jawa Timur ; 

2. Bapak H. YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sampang, sebagai mentor yang memberikan petunjuk dan arahan sekaligus bimbingan 
pada Rancangan Proyek Perubahan ini ; 

3. Bapak dan Ibu Widyaiswara serta Narasumber pada Badan Pengembangan SDM 
Provinsi Jawa Timur, terutama Bapak Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT, ME , selaku Coach 
yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Rancangan Proyek 
Perubahan ini ; 

4. Segenap rekan-rekan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional     Tingkat II Angkatan 
IV Tahun 2022, yang telah mengisi hari-hari selama pelaksanaan Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan serius namun penuh keakraban, kekeluargan 
dan kebahagian ; 

5. Seluruh Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV 
Tahun 2022 serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, 
penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya ; 

6.  Keluargaku Keluarga tercinta yang telah mencurahkan cinta kasih, dukungan, motivasi 
dan doa, hingga selesainya penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini. 

  
Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa, penulis  menyadari bahwa 
penulisan Laporan Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
sempurna baik dari segi konten penulisan itu sendiri maupun dalam penyusunan 
kalimatnya. Oleh karena itu,  kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan 
demi sempurnanya Rancangan Proyek Perubahan ini.  
Penulis berharap semoga Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat bagi Lembaga, Instansi 
dan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melimpahkan 
rahmat dan petunjuk-Nya kepad kita semua. Amiin YRA 



LATAR BELAKANG 
Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten 
Sampang dimulai sejak tahun 2006 yang 
disebakan karena adanya perbedaan 
paham internal agama, hal ini diawali 
dengan adanya perseteruan antara Tajul 
Muluk alias Ali Murtadha dengan Roisul 
Hukama’ alias Rois di Dusun Nangkernang 
Desa Karang Gayam Kecamatan Omben 
dan Dusun Gading Laok Desa Blu’uran 
Kecamatan Karang Penang, ke dua orang 
tersebut awalnya mempunyai satu aliran 
keagamaan yang sama. 
Pada tahun 2007, mulai muncul 
pertentangan dan penolakan masyarakat 
terhadap ajaran yang dibawa oleh Tajul 
Muluk, diawali dengan melakukan aksi 
unjuk rasa ke rumah Tajul Muluk  hingga 
adanya aksi blokade jalan desa, kondisi 
tersebut mengakibatkan wilayah  Dusun 
Nangkernang Desa Karang Gayam Kec. 
Omben dan Dusun Gedding Laok Desa 
Blu’uran Kec. Karang Penang menjadi tidak 
kondusif, kemudian para ulama dan kyai 
yang mayoritas sebagai pengasuh pondok 
pesantren di wilayah Kabupaten Sampang 
membawa tuduhan bahwa Tajul Muluk dan 
saudara-saudaranya ( saat itu Rois Hukama’ 
masih satu aliran) menyebarkan ajaran 
yang menyimpang/sesat, dan eskalasi 
konflik memuncak pada tahun 2012, 
bahkan menjadi Isu Nasional yang 
menyebabkan 75 rumah terbakar, 39 
Mushola terbakar dan 1 orang meninggal 
dunia.  



Berdasarkan hasil rapat Badan koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan 
Masyarakat ( Bakor Pakem ) Kabupaten pada tanggal  4 Januari 2012 di Kejaksaan 
Negeri Sampang menyimpulkan bahwa Ajaran yang di sebar luaskan oleh sdr. Tajul 
Muluq di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Dusun 
Gading Laok Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah 
sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat. 

Demikian pula dengan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 
Sampang, telah mengeluarkan fatwa No. A.-035/MUI/Spg/I/2012 tentang ajaran 
yang disebarluaskan sdr. Tajul Muluq di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 
menyatakan sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat.  
Berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta 
yang di ungkapkan dalam persidangan, di 
Pengadilan Tinggi Surabaya maka majelis 
hakim dalam putusannya nomor : 
481/Pid/2012/PT.Sby tanggal 10 
September 2012 menyatakan sebagai 
berikut :   
 Menyatakan terdakwa Tajul Muluq 

alias Ali Murtadha terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana yang pada pokoknya 
bersifat penodaan terhadap agama 
Islam.  

 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
Tajul Muluq alias Ali Murtadha dengan 
pidana penjara selama 4 ( empat ) 
tahun. 

 Menetapkan masa penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 

Dalam rangka menjaga keamanan dan kelanjutan hidup para pengikut Tajul 
Muluq alias Ali Murtadha, maka para pengikut Tajul Muluq alias Ali Murtadha 
sebanyak 82 KK dan 386 Jiwa ditempatkan (Relokasi) di Rusunawa Puspa Agro 
Jemundo Sidoarjo, dan selama ini sudah berjalan hampir 10 (sepuluh) tahun 
lamanya. 

Pada tanggal 5 Nopember 2020 , telah dilaksanakan Ikrar atas permintaan 
sendiri oleh Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan para pengikutnya untuk Kembali 
ke ajaran ASWAJA (Ahlussunnah Wal Jamaah) bertempat di Pendopo Rumah 
Dinas Bupati Sampang.  



Kondisi saat ini bahwa 
kehidupan masyarakat di 
Desa Blu’uran dan Desa 
Karang gayam saat ini belum 
sepenuhnya aman, Faktor lain 
yang mempengaruhi 
Disharmonis yaitu masih 
adanya rasa kecurigaan 
didalam kelompok – 
kelompok masyarakat, 
mudahnya terpancing dengan 
isu – isu pemulangan 
pengikut Tajul Muluk ke 
wilayah konflik, rendahnya 
tingkat ekonomi masyarakat, 
rendahnya pendidikan dan 
kesenjangan sosial serta 
permasalahan lainnya. Tajul 
Muluq alias Ali Murtadha dan 
para pengikutnya belum bisa  
diterima Kembali ke desa 
asalnya (reintegrasi social) 
karena masih ditolak untuk 
Kembali oleh masyarakat 
walaupun Tajul Muluq alias 
Ali Murtadha dan para 
pengikutnya sudah berikrar 
untuk Kembali ke ajaran 
Aswaja,  

Kondisi yang diharapkan, Tajul Muluq 
alias Ali Murtadha dan para pengikutnya dapat 
Kembali ke Desa asalnya (integrasi social) dan 
masyarakat dapat menerima Kembali 
keberadaan Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan 
para pengikutnya, sehingga harmonisasi 
kehidupan bermasyarakat Kembali normal dan 
dapat hidup berdampingan secara harmonis 
dan damai. Proses “ Damai Positif ” guna 
melakukan integrasi social dengan cara 
penjemputan oleh masyarakat terhadap  Tajul 
Muluq alias Ali Murtadha dan para 
pengikutnya, untuk kembali ke Desa asalnya 
merupakan salah satu langkah yang akan 
ditempuh sebagai usaha penuh kesadaran 
untuk membangun masyarakat yang 
merefleksikan komitmen-komitmennya. 

Berdasarkan gambaran singkat tersebut 
di atas, dengan adanya permasalahan dalam 
proses penjemputan Tajul Muluq alias Ali 
Murtadha dan para pengikutnya, maka Projec 
Leader merasa perlu melakukan upaya 
terobosan atau inovasi berupa Optimalisasi Tim 
Rekosiliasi dalam semua proses mulai 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
penjemputan Tajul Muluq alias Ali Murtadha 
dan para pengikutnya untuk dapat Kembali ke 
Desa asalnya. Desain proyek perubahan akan 
dilaksanakan sesuai tahapan yang ada yakni 
jangka pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang. Proyek perubahan akan dilaksanakan 
di Rusunawa Puspo Agro Jemundo Sidoarjo dan 
di 2 (Dua) Desa yaitu Desa Blu’uran Kecamatan 
Karang Penang dan Desa Karang Gayam 
Kecamatan Omben, dengan fokus pada 
Optimalisasi Tim Rekonsiliasi 
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Pencegahan 
konflik Sosial 
dilakukan 
melalui upaya 
memelihara 
kondisi damai 
dalam 
masyarakat, 
mengembangk
an 
penyelesaian 
perselisihan 
secara damai, 
meredam 
potensi konflik 
dan 
membangun 
system 
peringatan dini 
untuk 
antisipasi 
adanya konflik 
sosial.  
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 Penghentian 
Konflik Sosial 
dilakukan 
melalui Upaya 
penghentian 
kekerasan fisik, 
Tindakan 
darurat 
penyelamatan 
dan 
perlindungan 
korban dan 
penempatan 
korban dilokasi 
yang aman 
(relokasi).  
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Pemulihan 
Pasca Konflik 
Sosial 
dilakukan 
melalui upaya 
Rekonsiliasi, 
Rehabilitasi, 
dan 
Rekontruksi 
secara 
terencana, 
terpadu, 
berkelanjutan 
dan terukur. 

AREA  
PROYEK PERUBAHAN 



Sasaran yang ingin dicapai dalam proyek perubahan ini sebagaimana yang 
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Koordinasi Penangan Konflik Sosial, adalah pada area Pemulihan 
Pasca Konflik Sosial yaitu upaya-upaya yang dilakukan melalui Rekonsiliasi, 
Rehabilitasi, dan Rekontruksi secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan 
terukur. 

 

Pembentukan Tim 
Rekonsiliasi yang di 

integrasikan dengan Tim 
Terpadu Penyelesaian 
Konflik Sosial, karena 

anggota Tim Rekonsiliasi 
berisikan para Tokoh Desa 

dan Ulama Desa yang 
compatible serta 

mengetahui secara langsung 
kondisi di Desa ; 

Inovasi Hubungan, dengan 
membentuk jaringan Sistem 
Informasi dan Komunikasi 
Masyarakat (SIKAT) yang 
feasible, dalam rangka 

deteksi dini dan cegah dini 
terhadap potensi konflik 
social, yang merupakan 
bentuk dan mekanisme 

baru dalam berhubunganan 
dengan pihak lain demi 

tercapainya tujuan bersama. 

FOKUS PROYEK 
PERUBAHAN 



Tujuan Jangka Pendek ( 2 bulan/sampai berakhirnya PKN) : 

•Terbentuknya Tim Rekonsiliasi yang dituangkan dan ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Bupati Sampang sebagai mediator dan fasilitator guna 
memulihkan hubungan dan komunikasi dua pihak yang bertikai ; 

•Terlaksananya komunikasi dan hubungan warga Pengungsi Rusunawa 
Jemundo Sidoarjo dengan warga dari Desa          di kabupaten Sampang ;  

•Terlaksananya Pembinaan Keagamaan oleh Ulama Kabupaten Sampang 
kepada warga Pengungsi yang ada       di Rusunawa Jemundo Sidoarjo ; 

•Terlaksananya pemetaan dan invetarisasi jumlah warga Pengungsi 
Rusunawa Jemundo yang akan pulang Kembali ke Desa ;  

•Terlaksananya penjemputan tahap pertama warga pengungsi Kembali ke 
Desa asalnya ; 

Tujuan Jangka Menengah (sampai dengan Desember 2022) 
: 

•Terlaksananya penjemputan dan pemulangan tahap kedua dan tahap 
ketiga  warga Pengungsi Rusunawa Jemundo Sidoarjo ke kembali ke Desa ; 

•Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan warga Rusunawa Jemundo 
Sidoarjo dalam mengembangkan ketrampilan ;  

Tujuan Jangka Panjang (berkelanjutan sampai dengan akhir 
tahun 2023) 

•Terlaksananya pembangunan rumah layak huni bagi warga Pengungsi di 
desa asalnya ; 

•Terlaksananya pemberian lapangan pekerjaan bagi warga Pengungsi di 
Kabupaten Sampang ; 

•Terciptanya kehidupan harmonis dan damai di Desa Blu’uran dan Desa 
Karang Gayam. 



MANFAAT 
PROYEK PERUBAHAN 

• Merupakan kontribusi dari peran Lembaga 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Sampang dalam upaya turut serta 
menyelesaikan konflik sosial yang sudah lama 
terjadi; 

• Menjadi sarana informasi, pembinaan dan 
fasilitasi penanganan konflik sosial dalam 
rangka mendukung kehidupan yang 
harmonis; 

Manfaat Internal : 

• Memberikan kepercayaan kepada masyarakat 
Desa, Tokoh masyarakat dan para Ulama 
terhadap keberadaan pengungsi; 

• Memudahkan komunikasi, Dialog dan 
Interaksi antara masyarakat Desa dengan 
Pengungsi; 

• Mendorong terjadinya normalisasi kehidupan 
masyarakat yang harmonis dan damai; 

Manfaat eksternal  : 



OUTPUT & OUTCOME 

  OUTPUT DESKRIPSI 

1 Terbentuknya Tim Rekonsiliasi ; Pedoman untuk melaksanakan 

tugas kegiatan dalam Akselerasi 

Penyelesaian Konflik Sosial  

2 Terlaksananya Pembinaan 

Keagamaan bagi warga Pengungsi 

di Jemundo ; 

Landasan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat, Tokoh 

dan Ulama   

3 Terlaksananya Penjemputan 

Tahap Pertama bagi Warga 

pengungsi Kembali ke Desa 

Tolok ukur penyelesaian konflik 

sosial secara bertahap  

  OUTCOME DESKRIPSI 

1 
Terlaksananya pembangunan 

rumah layak huni bagi pengungsi ; 
Meningkatkan rasa nyaman dan 

aman  

2 Terlaksananya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan kemampuan dan 

ketrampilannya ; 

Pemberian ketrampilan untuk 

mencari nafkah 

3 Terlaksananya kehidupan yang 

toleransi dan terjalin kehidupan 

yang baik ; 

Terciptanya harmonisasi dan 

normalisasi di Desa konflik. 



MENTOR 

PROJEC 

LEADERS 
SEKRETARIAT COACH 

TIM EFEKTIF 

INTERNAL 

TIM EFEKTIF 

EXTERNAL 

Struktur Organisasi / Tata Kelola Proyek Perubahan 

Adapun peran masing-masing tim yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek 
perubahan ini sebagai berikut : 
Project Sponsor / Mentor (Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang) H. Yuliadi Setiyawan, 
S.Sos, MM  mempunyai tugas dan tanggungjawab; 
 Memberikan arahan dan persetujuan atas keseluruhan kegiatan proyek perubahan; 
 Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan 

proyek perubahan; 
 Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mendayagunakan 

seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi 
proyek perubahan; 

 Memberikan bimbingan kepada project leader dalam mengatasi kendala yang 
muncul selama proses implementasi berlangsung; 

 Memantau jalannya proyek perubahan yang dilakukan oleh project  leader. 
  
Coach (Widyaiswara Ahli Utama) Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT, MME,  mempunyai tugas 
dan tanggungjawab : 
 Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Taking Ownership atau 

Implementasi proyek perubahan melalui media teknologi informasi; 
 Memberikan saran dan masukan selama implementasi proyek perubahan; 
 Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama tahap 

implementasi proyek perubahan; 
 Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan project leader selama Tahap 

Taking Ownership. 



Project Leader (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang)  Anang Djoenaedi 
Santoso, S.Sos, M.Si mempunyai tugas dan tanggungjawab : 
 Keberhasilan terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek perubahan; 
 Melakukan ekskusi tahapan / milestone yang telah dirancang dalam rancangan proyek perubahan 

dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki; 
 Menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait dalam mendukung seluruh tahapan 

implementasi proyek perubahan; 
 Melakukan monitoring dan perekaman terhadap setiap proges yang dihasilkan tim milestone; 
 Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses 

penyusunan rancangan proyek perubahan sampai dengan hasil capaian dari implementasi proyek 
perubahan. 

Working Team (Tim Efektif) terdiri atas Sekretariat, Tim Internal dan Tim Eksternal. 
 Sekretariat, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai       berikut :  

 Mempersiapkan Rapat Penyusunan dan dukungan dari stakeholder internal dan 
eksternal; 

 Mengkordinasikan konsep perubahan sebagai masukan untuk tim yang lain; 
 Mempersiapkan seluruh tahapan kegiatan proyek perubahan yang akan 

dilaksanakan.  
 Membantu menyiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan proyek perubahan; 
 Memfasilitasi masing-masing tim kerja dalam melaksanakan tahaapan kegiatan 

yang diperlukan; 
 Menyiapkan dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk setiap tahapan kegiatan 

proyek perubahan. 
 Tim Internal, merupakan tim yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga 

Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab, sebagai berikut :  
 Melakukan koordinsasi dengan Stakeholder terkait persiapan sosialisasi ; 
 Melakukan pemetaan terhadap warga yang akan Kembali pulang de Desa ; 
 Melakukan inventarisasi by name by addres terhadap warga yang akan Kembali 

pulang ke Desa ; 
 Melakukan pendekatan kepada Tokoh dan Ulama guna mensinergikan persiapan 

penjemputan ; 
 Melakukan pendampingan dalam pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh 

ulama ; 
 Melakukan advokasi untuk memperoleh dukungan stakeholder eksternal dalam 

implementasi proyek perubahan; 
 Tim Eksternal, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

 Melakukan pembinaan keagamaan kepada warga pengungsi 
 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terkait persiapan penjemputan 

warga pengungsi ; 
 Melakukan pendampingan dalam rangka pemetaan warga pengungsi ; 
 Melakukan pendampingan dalam rangka invetarisasi warga by name by addres  ; 
 Membantu menjaga kondusifitas wilayah Desa, sehingga terhindar dari isu-isu 

yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. 



RENCANA STRATEGIS MARKETING 
PROYEK PERUBAHAN 

STAKEHOLDER   INTERNAL STAKEHOLDER  EKSTERNAL 

1. Bupati Sampang 
2. Kapolres Sampang 
3. Dandim Sampang 
4. Kejaksaan Negeri Sampang 
5. Sekretaris Daerah 
6. Komisi A pada DPRD 
7. Kakan Kemenag  
8. Bakesbangpol 
9. OPD terkait 

1. Kepala Desa 
2. Kepala Dusun 
3. Tokoh masyarakat 
4. Warga Pengungsi 
5. Ulama 
6. Ormas Keagamaan 
7. LSM 

Stakeholder Nama Stakeholder 
  

Stakeholder  
Primer 

  
  

Stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini 
dapat bersifat positif maupun negatif. 
1. Kepala Desa  
2. Kepala Dusun 
3. Tokoh masyarakat 
4. Ulama 
5. Warga Pengungsi 
6. Ormas Keagamaan 
7. Lembaga Swadaya Masyarakat 

  
  

Stakeholder  
Sekunder 

  
  

Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program 
yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh 
disini dapat bersifat positif maupun negative. 

  
1. Kapolres Sampang 
2. Dandim Sampang 
3. Kejaksaan Negeri Sampang 
4. Komisi A pada DPRD 
5. Kakan Kemenag 
6. OPD terkait; 

  
Stakeholder 

Utama 
  

Stakeholders yang memiliki pengaruh/ kewengan legal dalam 
hal pengambilan keputusan terhadap program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tsb. 

  
1. Bupati Sampang 
2. Sekretaris Daerah 
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

  



LATENS : 

1. Ulama 

2. Ormas Keagamaan 

3. Komisi A DPRD 

4. Kakan Kemenag Sampang 

5. OPD terkait 

PROMOTERS : 

Bupati Sampang 

Kapolres Sampang 

Dandim Sampang 

Kejaksaan Negeri Sampang 

Sekretaris Daerah 

Kepala Bakesbangpol 

  

APATHETICS : 

  

Masyarakat Kabupaten Sampang 

DEFENDERS : 

Kepala Desa 

Kepala Dusun 

Tokoh masyarakat 

Warga pengungsi  

  

  

  

Kepentingan 

Pengaruh 

Mapping pengaruh 
dan kepentingan 
Stakeholders 



PENTAHAPAN 
(MILESTONES) 

KEGIATAN WAKTU OUTPUT 

A. Jangka Pendek       

1.  Konsultasi rencana 
kegiatan proyek perubahan 
kepada Mentor 

Menkonsultasikan 
dengan Mentor rencana 
proyek perubahan 

Minggu 
ke II  

bulan 
Maret 

Persetujuan Mentor 
tentang Proyek 
Perubahan 

2.  Konsultasi rencana 
kegiatan proyek perubahan 
kepada Coach 

Menkonsultasikan 
dengan Coach rencana 
proyek perubahan 

Minggu 
ke IV  
bulan 
Maret 

Persetujuan Coach 
tentang Proyek 
Perubahan 

3.  Penyusunan draft 
Keputusan Bupati tentang 
Tim Rekonsiliasi Proyek 
Perubahan 

Rakor dengan OPD terkait Minggu ke 
I- II bulan 

April 

Draft Keputusan Bupati 

4.  Pengesahan Keputusan 
Bupati tentang Tim 
Rekonsiliasi Proyek 
Perubahan 

Pengajuan draft ke Bagian 
Hukum 

Minggu ke 
II April 

Keputusan Bupati 
tentang Tim 
Rekonsiliasi Proyek 
Perubahan 

5. Pembinaan keagamaan 
kepada warga pengungsi di 
jemundo 

Pengajian keagamaan Minggu ke 
III April 

Memberikan 
kepercayaan kepada 
masyarakat, tokoh dan 
Ulama 

6.  Pemetaan Warga yang 
akan pulang Kembali ke 
Desa 

Rakor dengan OPD terkait Minggu ke 
I-II Mei 

Inventarisasi data by 
name by addres 

7. Persiapan Penjemputan 
warga pengungsi  

Rakor dengan OPD terkait Minggu ke 
III Mei 

Finalisasi data by name 
by addres 

8.  Penjemputan Tahap 
Pertama warga pengungsi 

Pelaksanaan penjemputan 
didampingi aparat 
keamanan TNI/Polri 

Minggu ke 
IV Mei 

Pengungsi Tahap 
Pertama Kembali ke 
Desa 

9.  Pelaporan hasil 
pentahapan jangka pendek 
kepada Mentor dan Coach 
  

Konsultasi Pelaporan RPP 
kepada Mentor dan Coach 

Minggu ke 
IV Mei 

RPP 

PENTAHAPAN ( MILESTONE  ) 



Konsultasi rencana kegiatan proyek 
perubahan kepada Mentor 

Sebagai langkah awal kami dalam mengimplementasikan proyek 
perubahan. konsultasi rencana kegiatan sangat diperlukan untuk 
membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dengan 
Pimpinan agar nantinya dalam mengimplementasikan proyek 
perubahan tidak terjadi mispersepsi yang berakibat pada gagalnya 
proyek perubahan. 
Kepada Mentor, disampaikan mengenai gagasan perubahan yang 
menjadi fokus proyek perubahan yaitu terkait dengan konflik yang 
terjadi di Kabupaten Sampang yang melibatkan para pengikut Tajul 
Muluq alias Ali Murtadha yang akan kembali ke kampung halaman 
dan dikhawatirkan warga belum siap untuk menerimanya sehingga 
sangat rentan terjadi konflik sosial. 
Gagasan yang akan dilaksanakan adalah dengan membentuk Tim 
Rekonsiliasi Damai yang akan bertugas dalam semua proses mulai 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penjemputan Tajul Muluq 
alias Ali Murtadha dan para pengikutnya untuk dapat Kembali ke 
Desa asalnya, 



Konsultasi rencana kegiatan proyek 
perubahan kepada Coach 

Konsultasi juga dilaksanakan 
dengan melibatkan Coach 
selaku widyaiswara 
pembimbing untuk 
memberikan arahan kepada 
kami tentang Proyek 
Perubahan agar dalam 
pelaksanaannya nanti dapat 
terfokus dan menyelesaikan 
permasalahan yang sedang 
dihadapi. 

Kepada Coach kami menyampaikan tentang rencana judul yang akan 
diangkat dalam proyek perubahan serta memberikan arahan bahwa proyek 
perubahan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi peserta dalam 
struktur organisasi. Dengan memperhatikan judul yang disampaikan, maka 
Coach berpandangan bahwa judul tersebut telah sesuai dan dan dapat 
dilanjutkan untuk penulisan proyek perubahan. 
Dalam bimbingan ini, Coach memberikan persetujuan dan dukungan 
terhadap pelaksanaan proyek perubahan. Sedangkan terkait dengan tata 
tulis proyek perubahan agar mengikuti penulisan pada Bab merancang 
proyek perubahan. 



Penyusunan draft Keputusan Bupati 
tentang Tim Rekonsiliasi Proyek 
Perubahan 

Pengesahan Keputusan Bupati 
tentang Tim Rekonsiliasi Proyek 
Perubahan 

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan proyek perubahan 
adalah menyusun draf Keputusan Bupati Sampang tentang Tim Rekonsiliasi 
Penanganan Konflik  Sosial. draf ini disusun oleh project leader dengan 
melibatkan unsur intenal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Sampang 

Setelah draf disusun dan dilakukan konsulasi/koordinasi dengan 
stakeholder terkait, kemudian dilakukan pengesahan oleh  Bapak H. Slamet 
Junaidi selaku Bupati Sampang. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 
188.45/KEP/434.013/2022 Tentang Tim Rekonsiliasi Penanganan Konflik 
Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2022 menjelaskan bahwa Tim 
Rekonsiliasi Konflik mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Menyiapkan rencana penjemputan penyintas dari rusunawa Jemundo 

Sidoarjo ke Kabupaten Sampang 
b. Menginventarisir data-data penyintas yang akan dijemput dari 

rusunawa Jemundo Sidoarjo ke Kabupaten Sampang 
c. Memfasilitasi pemulihan permasalahan penyintas warga Sampang di 

rusunawa Jemundo Sidoarjo 
d. Memfasilitasi kebutuhan penyintas pasca penjemputan 
e. Membantu melakukan mediasi dengan pihak Pemerintah Pusat, 

Provinsi Jawa Timur maupun Pihak Swasta 
f. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Rekonsiliasi kepada Bupati 

Sampang. 



SK Bupati sampang 
Tentang Tim Rekonsiliasi 



Pembinaan keagamaan kepada 
warga pengungsi di jemundo 

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang keagamaan agar nantinya tidak 
memacu konflik yang baru pada saat Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan para 
pengikutnya kembali ke Desanya, maka terlebih dahulu dilakukan pembinaan 
keagamaan dengan melibatkan pemuka agama Islam yang mempunyai kemampuan 
dalam memahami konflik keagamaan serta mempunyai keilmuan tentang sejarah 
konflik yang terjadi sehingga dapat mencari langkah terbaik dalam memberikan 
pemahaman kepada Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan para pengikutnya. 
Diharapkan dengan adanya pembinan keagaam ini, Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan 
para pengikutnya dapat kembali ke Desa asalnya (reintegrasi social) dan tidak terjadi 
lagi konflik yan berpotensi meresahkan masyarakat 



Pemetaan Warga yang akan pulang 
Kembali ke Desa 

Menjaga masyarakat agar tetap tenang dan dami pada saat nanti Tajul Muluq alias Ali 
Murtadha dan para pengikutnya adalah suatu yang mutlak harus dilakukan. Dengan 
memperhatikan kondisi saat ini para pengkut Tajul Muluq yang dirasa belum sepenuhnya 
dapat kembali ke ajaran Aswaja, maka perlu dilakukan pemetaan untuk mengetahui siapa-
siapa saja yang diperkenankan kembali ke Desa asalnya, dan siapa-siapa yang tidak boleh 
meninggalkan tempat karena disinyalir masih mengusung aliran kepercayaan yang sesat, 
menyesatkan dan meresahkan. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat 
koordinasi yang secara khusus membahas 
tentang kepercayaan yang dianut serta 
bertujuan untuk mencegah terulangnya 
kerusuhan di Dusun Nangkernang Desa 
Karang Gayam Kecamatan Omben dan 
Dusun Gading Laok Desa Blu’uran 
Kecamatan Karang Penang. 



Persiapan Penjemputan warga 
pengungsi  

Setelah persiapan dirasa cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan 
penjemputan warga pengungsi untuk kembali ke Desa asalnya. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh Tim Rekonsiliasi dengan mendengarkan saran/pertimbangan dari seluruh anggota 
agar proses penjemputan berjalan dengan lancar dan tertib. 
Dalam rapat disepakati bahwa penjemputan akan melibatkan pihak-pihak terkait 
diantaranya dari tokoh agama, Kepolisian, TNI, tenaga kesehatan dan lain-lain untuk 
berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam melakukan 
penjemputan agar selalu dijaga sikap dan perbuatan agar tidak memancing adanya 
keributan yang dapat berakibat fatal dan justeru menimbulkan konflik bari di masyarakat. 
Penjemputan di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Sidoarjo akan dilakukan secara bertahap 
mengingat jumlah pengungsi yang berjumlah tidak sedikit, dengan pertimbangan kalau 
dilakukan satu dengan jumlah besar akan memancing amarah dan hal tersebut sangat 
dihindari. 



Penjemputan Tahap Pertama warga 
pengungsi 

Penjemputan tahap pertama dilaksanakan di Rusunawa Puspa Agro 
Jemundo Sidoarjo dengan melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya 
adalah dari tokoh agama, kepolisian, TNI, tenaga kesehatan dan lain-lain. 
Sebelum berangkat disampaikan bahwa perpecahan di tengah masyarakat 
hanya akan membawa kerugian yang akan diderita oleh kedua belah pihak 
yang bertikai. 
Bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan 
keselamatan. Maka dengan terlibat dalam konflik saja sudah bisa dibilang 
tidak sesuai dengan ajaran Islam apalagi dengan berpaham sesat, 
menyesatkan dan meresahkan masyarakat. 



Pelaporan hasil pentahapan jangka 
pendek kepada Mentor dan Coach 
Sebagai langkah akhir dalam mengimplementasikan proyek perubahan pada jangka 
pendek, maka dilakukan pelaporan terhadap hasil pentahapan jangka pendek kepada 
Mentor dan Coach. Kepada Mentor dan Coach disampaikan bahwa implementasi 
proyek perubahan telah berhasil dilaksanakan seara keseluruhan sesuai dengan 
tahapan kinerja yang telah direncanakan. Kemudian untuk keberlanjutan proyek 
perubahan sebagaimana telah direncanakan pada jangka menengah dan panjang 

No Kriteria Keberhasilan 
Bobot 
Target 

Realisasi 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

Klm5 : Klm 
4 x Bobot 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Penetapan Keputusan 
Bupati Sampang tentang 
Pembentukan Tim 
Rekonsiliasi Dalam 
Percepatan Penyelesaian 
Konflik Sosial.  

30% 100% 100% 30% Tercapai  

1.   Terlaksananya Pembinaan 
Keagamaan 

10% 100% 100% 10% Tercapai  

1.   Terlaksananya Sosialisasi 
persiapan penjemputan 

10% 100% 100% 10% Tercapai  

1.   Terlaksananya Pemetaan 
terhadap warga yang akan 
Kembali ke Desa 

10% 100% 100% 10% Tercapai  

1.   Terlaksananya 
Inventarisasi data warga 
yang akan Kembali ke Desa 
by name by addres 

10% 100% 100% 10% Tercapai  

1.   Terlaksananya 
penjemputan tahap 
pertama bagi pengungsi 
untuk Kembali ke desa 
asalnya 

30% 100% 100% 30% Tercapai 

Capaian keberhasilan proyek perubahan 



Keberlanjutan Proyek Perubahan 

Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran 
 
 

 Pemberdayaan organisasi pembelajaran merupakan upaya dan hasil 
yang telah dilakukan oleh Project Leader dalam mengembangkan 
pembelajaran organisasi guna memberdayakan stakeholder internal 
dan eksternal. Dalam proyek perubahan ini, pemberdayaan 
organisasi pembelajaran dilakukan dengan : 

 Membentuk Tim Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten 
Sampang yang selanjutnya akan mempunyai tugas pada semua 
proses mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penjemputan 
Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan para pengikutnya untuk dapat 
Kembali ke Desa asalnya.  

 Membudayakan sharing informasi dan pengetahuan untuk 
meningkatkan skill dan berbagai pengalaman dalam menjawab 
permasalahan yang dialami agar tidak terulang kesalahan yang sama 
pada saat mengimplementasikan proyek perubahan. 

 Mengembangkan sikap tanggungjawab, disipilin, jujur dan saling 
menghargai pendapat orang lain  

 Mengelola pengetahuan sehingga dalam implementasi proyek 
perubahan tidak ditemui adanya perbedaan pendapat dalam 
menterjemahkan tahapan (milestone) proyek perubahan. Hal ini 
dilaksanakanelalui diskusi membahas pelaksanaan milestone serta 
dalam rangka mencari pemecahan masalah yang ditemui saat 
implementasi. 

 Mensosialisasikan tahapan dan output kunci proyek perubahan 
kepada stakeholder internal. Sosialisasi internal dilaksanakan untuk 
memberikan penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat 
yang diperoleh saat melaksanakan proyek perubahan 



Legalitas Penerapan Inovasi 
Dalam rangka melaksanakan keberlanjutan aksi perubahan, 
perlu adanya legalitas dalam penerapan inovasi. Hal ini sangat 
diperlukan agar inovasi tetap dilaksanakan pada jangka 
menengah dan panjang. Legalitas penerapan inovasi adalah 
Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/KEP/434.013/2022 
Tentang Tim Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten 
Sampang Tahun 2022. 

PENTAHAPAN (MILESTONES) KEGIATAN WAKTU OUTPUT 

Jangka Menengah       

1. Pemetaan Tahap Kedua bagi 

warga yang akan Kembali ke 

Desa  

Rapat koordinasi 

pemetahaan tahap kedua 

2023 Penentuan nama-nama 

pengungsi yang dijemput 

untuk kembali ke Desa 

1. Persiapan penjemputan 

Tahap kedua 

Koordinasi dengan pihak 

terkait  

2023 Kesepahaman tetnang 

penjemputan tahap kedua 

1. Penjemputan Tahap kedua 

warga yang akan Kembali ke 

Desa  

Melakanakan 

pejemputan dengan 

melibatkan stakeholder 

terkait 

2023 Penjemputan dair Sidoarjo ke 

Desa asal 

1. Pemetaan Tahap ketiga bagi 

warga yang akan Kembali ke 

Desa 

Rapat koordinasi 

pemetahaan tahap kedua 

2023 Penentuan nama-nama 

pengungsi yang dijemput 

untuk kembali ke Desa 

1. Persiapan penjemputan 

Tahap ketiga 

Koordinasi dengan pihak 

terkait  

2023 Kesepahaman tetnang 

penjemputan tahap kedua 

1. Penjemputan Tahap ketiga 

warga yang aakan Kembali 

ke Desa 

Melakanakan 

pejemputan dengan 

melibatkan stakeholder 

terkait 

2023 Penjemputan dair Sidoarjo ke 

Desa asal 

1. Terlaksananya 

pemberdayaan kepada 

warga pengungsi sesuai 

dengan ketrampilannya 

Sinergi program 

pemberdayaan dengan 

OPD terkait 

2023 Meningkatkan keberdayaan 

masyarakat 

Jangka Panjang       

1.  Terlaksananya penyediaan 

lapangan pekerjaan bagi 

warga pengungsi  

Memberdayakan 

ekonomi kreatif  dan 

sumber-sumber potensi 

Desa  

2024 Penyerapan tenaga kerja 

2. Terlaksananya pembangunan 

rumah layak huni bagi warga 

pengungsi  

  

Mengupayakan 

pembangunan rumah 

layak huni 

2024 Terpenuhinya kebutuhan 

rumah layak huni 

Perencanaan Keberlanjutan Inovasi 



SIMPULAN 

Terbitnya Keputusan 
Bupati Sampang Nomor : 

188.45/KEP/434.013/2022 
Tentang Tim Rekonsiliasi 

Penanganan Konflik Sosial 
Kabupaten Sampang 

Tahun 2022 

Terlaksananya koordinasi 
untuk membahas 
pemetaan warga 

pengungsi yang akan 
pulang ke Sampang dan 
melaksanakan persiapan 

penjemputan Tajul Muluq 
alias Ali Murtadha dan 

para pengikutnya di 
Rusunawa Puspa Agro 

Jemundo Sidoarjo ke Desa 
asalnya 

Terwujudnya rencana kerja 
jangka menengah untuk 
melakukan penjemputan 
tahap kedua dan ketiga 

terhadap Tajul Muluq alias 
Ali Murtadha dan para 

pengikutnya di Rusunawa 
Puspa Agro Jemundo 

Sidoarjo ke Desa asalnya 

Keberadaan Tim Rekonsiliasi Damai dapat meningkatkan upaya dalam 
proses penjemputan Tajul Muluq alias Ali Murtadha dan para 
pengikutnya secara terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait. Tim 
Rekonsiliasi Damai dapat secara optimal bekerja dengan 
mengedepankan pendekatan-pendekatan yang persuasif untuk mencari 
jalan terbaik dalam upaya mencegah terjadinya konflik pada saat Tajul 
Muluq alias Ali Murtadha dan para pengikutnya untuk dapat Kembali ke 
Desa asalnya. 

Simpulan dari pelaksanaan proyek perubahan antara lain : 



REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat disampaikan agar pelaksanaan jangka 
menengah dan panjang memperoleh hasi yang maksimal antara lain : 

Melaksanakan pembinaan agama, pemetaan dan 
penjemputan sesuai dengan prosedur yang ada 
kepada pengungsi yang tersisa 

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan 
stakeholder terkait untuk memonitor Tajul Muluq 
alias Ali Murtadha dan para pengikutnya setelah 
kembali ke Desa asalnya 

Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan 
keagamaan serta pentingnya merawat persatuan 
dan kesatuan  

Mendorong para pemuka agama khususnya Aswaja 
untuk melakukan upaya preemtif terhadap potensi 
kerusuhan akibat sentimen beragama 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi 


