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Penyajian informasi risalah hasil rapat secara
terintegrasi dan digital
Menurunkan resiko terhadap kesulitan menemukan
dokumen hasil risalah rapat
Tersimpannya dokumen digital didalam
penyimpanan google drive
Akses terhadap risalah rapat sewaktu-waktu bisa
dilakukan melalui fasilitas website Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan.

 Dokumen notulen risalah rapat adalah tulisan atau
dokumentasi hasil rapat yang dapat berfungsi sebagai
informasi bagi segenap Pimpinan dan Anggota DPRD
maupun Pemerintah, sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan. Permasalahan pengadministrasian sekretariat
DPRD dalam hal kegiatan penataan, penyimpanan
dokumen notulen risalah rapat menjadi bagian tugas dari
bidang administrasi, tuntutan terhadap pelayanan yang
berupa administrasi dokumen notulen risalah rapat
sebagai tantangan kedepan mengingat pelayanan harus
lebih mudah, efektif dan efisien permasalahan
pengadministrasi notulen yang sebelumnya masih
manual dirubah menjadi menjadi digital. 
 Sebelumnya di tata berdasarkan masalah / rapat yang
diselenggarakan dan disimpan pada masing-masing
pendamping rapat. Hal ini menyebabkan apabila dicari
sewaktu-waktu sulit ditemukan. Apabila dokumen
tersebut masih dalam tahun yang sama kemungkinan
pencarian kembalinya tidak mengalami hambatan.
Namun demikian apabila sudah disimpan dua tahun atau
lebih akan kesulitan. 
 Dokumen Notulen Risalah rapat dibagikan kepada
semua peserta rapat dalam waktu yang singkat setelah
rapat selesai. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan
tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya mengelola
notulen rapat yang cepat, efisien dan terintegrasi. Melalui
inovasi perubahan ini perlu adanya tata naskah notulen
melalui smart notulen agar dokumen tersebut dapat
tertata dan tersimpan secara sistematis sehingga apabila
diperlukan sewaktu-waktu dapat dicari dan ditemukan
secara cepat dan akurat. Melalui smart notulen dapat
bermanfaat :

1.

2.

3.

4.
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Bapak Anang Saiful Wijaya, SH,MH. selaku Mentor yang telah memberikan
dukungan dan kesempatan untuk terlaksanaknya area proyek perubahan
instansional. 
Bapak Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT. selaku Pembimbing/Coach yang telah
memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Laporan Kertas Kerja
Proyek Perubahan ini;
Kepala BPSDM Propinsi Jawa Timur beserta Seluruh Panitia Penyelenggara
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2022 yang
telah memberikan kesempatan dan dukungan atas terlaksananya proses
Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang Lancar dan berkesinambungan;
4.     Seluruh sahabat peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II XIV
Tahun 2022 yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi. 
5.     Keluarga penulis yang begitu setia dan tekun dalam memberikan
dukungan doa dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
XIV Tahun 2022  Propinsi Jawa Timur. 

 Dengan mengucap syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat dan   rahmat-Nya dapat menyelesaikan Laporan Kertas Kerja Proyek
Perubahan Instansional dengan judul “STRATEGI AKSELERASI PENGELOLAAN
DOKUMEN NOTULEN MELALUI SMART NOTULEN”, sesuai waktu yang telah
ditentukan. 
 Penyusunan Laporan Kertas Kerja Proyek Perubahan Instansional ini merupakan
bagian dari materi yang harus disusun pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Angkatan XIV Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi
Jawa Timur.
 Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang
sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang
terhormat :

1.

2.

3.

4.

5.

     Sebagai manusia biasa, penulis menyadari banhwa Laporan Kertas Kerja Proyek
Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran pembaca
sangat membantu kami dalam menyempurnakan apa yang terkandung di
dalamnya. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Laporan Kertas Kerja
Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Pasuruan, 8 Juni 2022

                                                                                                                                                                                                                                       
Penulis



 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga
fungsi atau yang dikenal dengan dengan Tri Fungsi DPRD.
Ketiga fungsi antara lain adalah fungsi pembentukan
peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Guna meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD, maka
dibentuk Sekretariat DPRD yang memiliki tugas pokok
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Sekretariat DPRD
merupakan Perangkat Daerah yang memfasilitasi
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh
Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah yang
dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan
DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah.
 Gambaran susunan, kedudukan serta jumlah anggota DPRD
Kabupaten Pasuruan saat ini adalah sebagai berikut:
a.      Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Pasuruan
1.     DPRD terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilu
yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum;
2.     DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama-
sama Pemerintah Daerah;
3.     DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah
adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai
wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan
Pancasila;
4.     DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah
memiiki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah
Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk
kesejahteraan rakyat.
b.     Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan 
Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Pasuruan
yang terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan diikuti 14 (empat
belas) partai politik antara lain Partai Berkarya, Partai PAN,
Partai PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Garuda,
Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PKS, Partai PKB, Partai
Nasdem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Serikat Indonesia. Namun yang mendapatkan kursi di
legislatif hanya 9 (sembilan) partai politik. Dengan rincian
jumlah kursi di legillatif. 1). PKB = 15 Kursi, 2). PDIP = 8 Kursi,
3). Golkar = 6 Kursi, 4). Gerindra = 7 Kursi, 5). Nasdem= 6 Kursi,
6). Hanura= 1 Kursi, 7). Demokrat= 1 Kursi, 8). PKS= 2 Kursi, 9).
PPP= 4 Kursi
Salah satu tugas Sekretariat DPRD dalam bidang
administrasi adalah pelayanan yang berupa administrasi
dokumen notulen risalah rapat. Dokumen notulen risalah
rapat adalah tulisan atau dokumentasi hasil rapat yang
dapat berfungsi sebagai informasi bagi segenap Pimpinan
dan Anggota DPRD maupun Pemerintah, sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan. Pada umumnya dokumen
notulen risalah rapat dibuat di dalam rapat untuk merekam
apa saja yang terjadi dalam pertemuan. Dokumen Notulen
Risalah rapat biasanya berisi tanda tangan Pimpinan Rapat,
Sekretaris dan Anggota DPRD serta Pemerintah, agenda
keputusan yang dibuaat oleh peserta dan hal-hal lain yang
didiskusikan dan perlu didokumentasikan. Dokumen
Notulen Risalah rapat dibagikan kepada semua peserta
rapat dalam waktu yang singkat setelah rapat selesai
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 Sekretariat DPRD Kabupaten dengan Motto Proaktif,
Profesional, Responsif, Efektif, Efisien, Transparan dan
Akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya merupakan
tanggungjawab yang harus diaktualisasikan untuk
mengatasi permasalahan yang ada saat ini tentang
penataan, penyimpanan dokumen notulen risalah rapat
masih manual. Di tata berdasarkan masalah / rapat yang
diselenggarakan dan disimpan pada masing-masing
pendamping rapat. Hal ini menyebabkan apabila dicari
sewaktu-waktu sulit ditemukan. Apabila dokumen tersebut
masih dalam tahun yang sama kemungkinan pencarian
kembalinya tidak mengalami hambatan. Namun demikian
apabila sudah disimpan dua tahun atau lebih akan kesulitan.
Untuk itu perlu dilakukan upaya agar dokumen tersebut
dapat tertata dan tersimpan secara sistematis sehingga
apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dicari dan
ditemukan secara cepat dan akurat.
 Inisiasi yang akan diangkat oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan dengan melihat isu strategis bahwa
masih belum optimalnya pengelolaan dokumen notulen
risalah rapat, dampak apabila isu tersebut tidak segera
diselesaikan maka informasi bagi pimpinan dan anggota
DPRD menjadi terbatas tentunya berdampak pada kurang
optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan
pelayanan administrasi. Pentingnya pengelolaan notulen
agar cepat tersusun serta memiliki kualitas dalam
penyusunannya penting agar menjadi agenda inovasi dalam
proyek perubahan. Penyajian dokumen notulen risalah
dalam penyusunannya harus lebih smart yakni disusun
secara cepat, dokumen notulen tertata dengan baik,
dokumen risalah berbasis digital, dokumen notulen rapat
dihimpun serta tersimpan secara sistematis sehingga
sewaktu-waktu dibutuhkan akan mudah dicari dan lebih
akurat

LATAR
BELAKANG



MANFAAT

Tujuan Jangka Pendek
Penetapan Surat Keputusan
Ketua DPRD tentang strategi
Pengelolaan dokumen notulen
berbasis digital
.Membentuk tim efektif
Penerapan Smart Notulen
dengan menghimpun dalam satu
akun data smart notulen, tata
kelola lebih efektif, dan
tersedianya dokumen risalah
rapat yang berkualitas serta up to
date.
Evaluasi kegiatan.

1.

2.
3.

4.

Mewujudkan dukungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan
kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan 
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan secara baik, efektif,
efisien dan adaptif
Membantu keberhasilan agenda kerja DPRD
Kabupaten Pasuruan

Termanfaatkannya data dan informasi oleh
DPRD. 
Kebutuhan dokumen risalah rapat yang
berkualitas dan up to date

Manfaat Internal 
1.

2.

3.

Manfaat Eksternal
1.

2.

TUJUAN

Tujuan Jangka Menengah
Melakukan keberlanjutan
tata kelola melalui smart
notulen rapat untuk
jangka waktu 2019-2025;
Evaluasi jangka
menengah.

1.

2.

Tujuan Jangka Panjang
Pengembangan aplikasi
seluruh kegiatan Dewan
berbasis website dan
android;
Evaluasi pelaksanaan
proyek perubahan
jangka panjang

1.

2.



Milestone 1
Konsultasi rencana kegiatan dengan

Mentor Dan Coach

Tahapan pertama sebelum dilaksanakan implementasi proyek perubahan yakni
dengan melakukan konsultasi dengan Coach dalam rangka penyusunan rancangan
proyek perubahan. Dan bimbingan terkait pelaksanaan proyek perubahan
Selanjutnya dalam kegiatan konsultasi dengan Mentor, maksud dan tujuan
dilaksanakan kegiatan ini adalah membangun dukungan dari pimpinan dalam hal
ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan serta memberikan penjelasan terkait
dengan inovasi Smart Notulen cukup satu jari, adapun hasil kegiatan ini adalah
persetujuan Mentor terhadap inovasi perubahan tentang SMART NOTULEN



Milestone 2
Rapat Koordinasi Internal

Dalam rangka persiapan implementasi proyek perubahan, project leader
melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan
milestone jangka pendek. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin 18 April bertempat
di ruang Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan sekira jam 11.00 WIB dengan agenda
kegiatan pembahasan dan pembentukan tim proyek perubahan. Hasil kegiatan ini
adalah bahwa telah diterima informasi dan untuk menindaklanjuti menyusun Surat
Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Proyek Perubahan Strategi Pengelolaan
Dokumen Notulen melalui Smart Notulen. Dalam kegiatan ini projet leader
memberikan pesan penting bahwa pentingnya melakukan koordinasi dalam setiap
kegiatan mengingat implementasi proyek perubahan bersifat terbatas dalam
waktu dan biaya



Milestone 3
Pembentukan Tim Efektif

 

Kegiatan pembentukan tim secara proses telah dilaksanakan sebelumnya dengan
melibatkan seluruh staf, dari kegiatan pembahasan pada rapat internal disepakati
tentang penyusunan anggota tim proyek perubahan yang memiliki tugas
menjalankan seluruh rangkaian kegiatan selama tahapan jangka pendek. 
Dalam tahapan kegiatan ini ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor : 172.5/03/PIMP/2022



Milestone 4
Identifikasi kebutuhan data dan

informasi smart notulen

Rapat Paripurna Pertama DPRD Kabupaten Pasuruan Membahas Penyampaian
Pengantar Raperda Non APBD tahun 2022, pada Tanggal 5 Januari 2022 
Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Pasuruan Membahas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi Terhadap Pengantar RAPERDA Non APBD tahun 2022, pada
Tanggal 5 Januari 2022 
Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Pasuruan Membahas Pembentukan
PANSUS Pengantar RAPERDA Non APBD tahun 2022, pada Tanggal 5 Januari 2022 
Rapat Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan Membahas Penyampaian
Pengantar Raperda Non APBD tahun 2022, pada Tanggal 5 Januari 2022 

Kegiatan identifikasi kebutuhan dan informasi smart notulen yang dimaksud adalah
dengan melakukan inventarisasi Notulen Rapat yang dimulai sejak bulan Januari
tahun 2022. Sebagai dokumen yang akan dimasukkan kedalam aplikasi. Adapun
hasil inventarisasi notulen rapat yang diperoleh antara lain :



Milestone 5
Finalisasi rencana kebutuhan data dan

informasi smart notulen

Sebagaimana pada tahapan atau milestone 4 bahwa usulan dokumen atau data
yang akan diintegrasikan kedalam aplikasi bahwa telah disepakati untuk
mentransformasikan dokumen/data kegiatan berdasarkan rapat paripurna sejak
bulan januari tahun 2022.



Milestone 6
Finalisasi rencana kebutuhan data dan

informasi smart notulen

Kegiatan finalisasi konsep smart notulen dilaksanakan dengan tahapan prosesnya
dengan melakukan koordinasi dengan Bappeda, Bagian Hukum dan Kominfo untuk
memastikan inovasi ini memberikan manfaat sekaligus memberikan kontribusi
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan informasi
tentang kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam
milestone atau kegiatan 6 dilaksanakan finalisasi desain aplikasi Smart Notulen,
aplikasi yang digunakan berbasis website dengan menggunakan Website Resmi
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dengan alur pengintergrasian sebagai
berikut



Milestone 7
Inventarisasi berkas risalah rapat DPRD

2020-2021

Kegiatan ini secara inti adalah melakukan inventarisasi hasil notulen rapat yang
disepakati mulai bulan Januari Tahun 2022. Berkas notulen akan dihimpun dan
diuplod kedalam aplikasi smart notulen



Milestone 8
Penyusunan desain smart notulen

Pada tahapan ini desain smart notulen dibuat sesederhana mungkin sehingga akan
memudahkan bagi operator atau staf yang mengoperasikan, dengan
memanfaatkan portal resmi website Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Desain
aplikasi didasari pada tidak terkelolanya notulen hasil rapat paripurna DPRD oleh
staf karena pembahasan materi rapat atau dicatat secara manual atau melalui
laptop namun notulensi tidak terorganisir dengan baik disisi lain notulis kesulitan
menuliskan isi dari pembahasan rapat. Melalui aplikasi smart notulen ini akan
terhimpun secara baik notulen rapat anggota DPRD secara cepat dan tinggal
diakses apabila dibutuhkan



Penyusunan dan pengajuan draft
Keputusan Ketua DPRD tentang

strategi pengelolaan dokumen notulen
berbasis digital

Untuk mendukung pelaksanaan
pengelolaan dokumen notulen melalui
smart notulen dilingkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan bahwa
pentingnya diatur dalam Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.
Tujuan adanya keputusan Pimpinan DPRD
ini merupakan terobosan dalam
transformasi digital birokrasi dan menuju
tertib administrasi lingkup Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan

Milestone 9



Penerbitan Keputusan Ketua DPRD
tentang strategi pengelolaan dokumen

notulen berbasis digital

Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor :
172.5/02/PIMP/2022 tentang Penetapan Proyek Perubahan Pengelolaan Dokumen
Notulen melalui smart notulen  di lingkungan Sekretariat DPRD bertujuan guna
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,serta keterbukaan informasi publik
dan juga sebagai langkah penyelenggaraan tertib administrasi notulen rapat-rapat
yang telah dilaksanakan oleh DPRD untuk dimuat dalam webstite sekretariat DPRD.
Dengan adanya Surat Keputusan DPRD ini juga akan memberikan kemudahan
anggota DPRD dan masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang
tertuang dalam notulen-notulen rapat yang diunggah melalui website resmi
Sekretariat DPRD.

Milestone 10



Uji coba smart notulen

Dalam tahapan ini dilaksanakan kegiatan ujicoba terhadap aplikasi yang dibuat,
melalui website setwandprd.pasuruankab.go.id dapat secara langsung tersaji
dashboard tentang profil Sekretariat DPRD, berita, notulen, galerim download dan
contact.

Milestone 11



Sosialisasi smart notulen

Setelah melakukan tahapan sosialisasi
aplikasi smart notulen maka selanjutnya
dilanjutkan kegiatan sosialisasi smart
notulen bertempat di ruang rapat
gabungan yang dilaksanakan pada hari
selasa, 24 Mei 2022 dengan agenda
penyajian hasil pengintegrasian notulen
rapat paripurna secara manual ke digital
melalui aplikasi berbasis website. 
Kegiatan ini merupakan upaya publikasi
yang dilaksanakan tim efektif agar
kedepan dapat dioptimalkan kebijakan
smart notulen untuk mendukung kinerja
DPRD Kabupaten Pasuruan terutama
dalam upaya memberikan informasi
kepada masyarakat tentang hasil rapat
atau kebijakan yang sedang dibahas
atau ditetapkan

Milestone 12
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KESIMPULAN

Penyajian informasi risalah hasil rapat secara terintegrasi dan digital
Menurunkan resiko terhadap kesulitan menemukan dokumen hasil risalah rapat
Tersimpannya dokumen digital didalam penyimpanan google drive
Akses terhadap risalah rapat sewaktu-waktu bisa dilakukan melalui fasilitas website Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan.

 Salah satu tugas Sekretariat DPRD dalam bidang administrasi adalah pelayanan yang berupa administrasi
dokumen notulen risalah rapat. Dokumen notulen risalah rapat adalah tulisan atau dokumentasi hasil rapat
yang dapat berfungsi sebagai informasi bagi segenap Pimpinan dan Anggota DPRD maupun Pemerintah,
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pada umumnya dokumen notulen risalah rapat dibuat di dalam
rapat untuk merekam apa saja yang terjadi dalam pertemuan. Dokumen Notulen Risalah rapat biasanya
berisi tanda tangan Pimpinan Rapat, Sekretaris dan Anggota DPRD serta Pemerintah, agenda keputusan
yang dibuaat oleh peserta dan hal-hal lain yang didiskusikan dan perlu didokumentasikan. Dokumen Notulen
Risalah rapat dibagikan kepada semua peserta rapat dalam waktu yang singkat setelah rapat selesai. Untuk
mengatasi permasalahan yang ada telah diupayakan kegiatan penataan, penyimpanan dokumen notulen
risalah rapat yang sebelumnya masih manual dirubah menjadi menjadi digital. Sebelumnya di tata
berdasarkan masalah / rapat yang diselenggarakan dan disimpan pada masing-masing pendamping rapat.
Hal ini menyebabkan apabila dicari sewaktu-waktu sulit ditemukan. Apabila dokumen tersebut masih dalam
tahun yang sama kemungkinan pencarian kembalinya tidak mengalami hambatan. Namun demikian apabila
sudah disimpan dua tahun atau lebih akan kesulitan. Sehingga dilakukan pengintegrasian risalah rapat
melalui smart notulen agar dokumen tersebut dapat tertata dan tersimpan secara sistematis sehingga apabila
diperlukan sewaktu-waktu dapat dicari dan ditemukan secara cepat dan akurat. Melalui smart notulen maka
dapat terwujud :

1.
2.
3.
4.

Pelaksanaan proyek Perubahan kurang lebih selama 60 Hari Kalender yakni pada tahapan jangka pendek
sudah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan namun perlu adanya antisipasi
kedepan agar implementasi tahapan jangka menengah dan jangka panjang dapat berlangsung dengan baik
sesuai impact yang diharapkan, bahwa pentingnya terus melakukan sosialisasi serta membangun jejaring
strategis dengan didukung upaya pengintegrasian risalah atau notulen rapat kedalam aplikasi smart notulen.

REKOMENDASI
Merekomendasikan agar tim yang sudah terbentuk untuk terus dipertahankan
Mengatur anggaran dalam implementasi kegiatan pada tahapan jangka menengah dan jangka
panjang
Membangun koordinasi baik formal maupun informal dengan stakeholder terkait

 Agar keberlanjutan kegiatan dapat diwujudkan maka perlu direkomendasikan beberapa hal atau
langkah-langkah sebagai berikut : 

1.
2.

3.
 Disamping itu pentingnyadukungan sumber daya organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan secara proprosional untuk menyelesaikan proyek perubahan sampai dengan tujuan
Proyek Perubahan  dapat tercapai sesuai target.



TERIMA
KASIH




