
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
ANGAKTAN XXIV PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN  
2022 



ABSTRAK 

 
Fungsi DPRD adalah Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi 
Anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi 
ini tentu dibutuhkan dukungan yang optimal dari sekretariat 
DPRD yang cepat, tepat, dan lengkap. Hal ini menjadi sangat 
penting mengingat sistem kerja/ pembahasan suatu 
permasalahan sangat jauh berbeda dengan sistem kerja/ 
pembahasan yang ada di eksekutif. Gambaran keadaan ideal 
yang diharapkan adalah terwujudnya efektifitas pelayanan 
administrasi kepada anggota DPRD secara prima dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebaai wakil rakyat. Akan tetapi 
gambaran permasalahan yang dihadapi saat ini adalah 
kurangnya efektivitas pelayanan administrasi kepada anggota 
DPRD yang diakibatkan oleh  pelayanan administrasi masih 
dilaksanakan dengan sistem manual / konvensional. 
Fokus proyek perubahan adalah transformasi digital, yaitu 
merubah pelayanan administrasi yang masih menggunakan 
sistem manual/konvensional menjadi pelayanan administrasi 
berbasis digital/paperless 
Dalam mengimplementasikan proyek perubahan paa jangka 
pendek, menengah dan panjang, perlu dilakukan penyusunan 
terhadap tahapan kegiatan yang menjadi pedoman untuk 
mewujudkan tujuan yang terdiri dari tujuh tahapan dengan 
alokasi waktu sampai dengan akhir November 2022.  
Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan terbagi 
menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu Promoters, Latents, 
Defenders dan Apathetics dengan strategi yang digunakan 
dalam upaya meningkatkan koordinasi antar stakeholder sesuai 
dengan pengaruh dan kepentingannya. Kemudian content 
marketing pada proyek perubahan terdiri dari empat perspektif 
yaitu Product,Price, Place dan Promotion. 
Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek perubahan 
adalah adanya dukungan dari Mentor dan Coach serta 
stakeholder internal serta terwujudnya Simanis pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. 
 



Kata 
Pengantar  

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan 
Hidayah-Nya penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini dapat selesai 
pada waktunya. Proyek Perubahan ini merupakan salah satu tugas 
individu pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV 
Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur yang mana didalamnya tertuang 
langkah-langkah pelaksanaan perubahan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan administrasi lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo 
Utara. 

Pada kesempatan ini, kami  mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
yang sebesar-besarnya kepada : 

• Bapak Bupati Gorontalo Utara. 

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa 
Timur beserta seluruh jajaran panitia penyelenggara Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 di 
Surabaya 

• Widyaiswara Pembimbing selaku Coach yang telah memberikan 
bimbingan dan persetujuan terhadap proyek perubahan.  

• Penguji yang telah memberikan berbagai saran dan masukan serta 
persetujuan terhadap proyek perubahan. 

• Seluruh pejabat stuktural dan fungsional beserta pegawai di 
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara 

• Rekan-rekan semua peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II angkatan XXIV Tahun 2022 di Surabaya  

• Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proyek 
Perubahan ini, oleh karenanya penulis akan menerima segala saran yang 
konstruktif demi kesempurnaannya. Semoga tulisan yang sangat 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

 



Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan bahwa untuk melakanakan 
kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksajaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga 
permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan 
daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap 
dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai denan tuntutan 
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Fungsi DPRD adalah Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran, dan 
fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi ini tentu dibutuhkan dukungan 
yang optimal dari sekretariat DPRD yang cepat, tepat, dan lengkap. Hal ini 
menjadi sangat penting mengingat sistem kerja/ pembahasan suatu 
permasalahan sangat jauh berbeda dengan sistem kerja/ pembahasan yang ada 
di eksekutif. Hal tersebut belum lagi jika dikaitkan dengan keahlian dan 
kompetensi anggota DPRD. Oleh karenananya keberadaaan Sekretriat DPRD 
menjadi sangat kritis dan penting serta mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, menjadi perlu untuk dirumuskan 
dalam karakteristik model yang ideal, efisien dan efektif dalam pemberian 
layanan administrasi. Model ideal ini diharapkan dapat menjawab kendala-
kendala dan hambatan-hambatan yang selama ini sering terjadi untuk 
pencapaian kinerja yang optimal. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas 
menyelengarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan 
tenaga ahli yan diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya 
sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat 
DPRD menyelenggarakan fungsi : 

• Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

• Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

• Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan 

• Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

 



Gambaran keadaan ideal yang diharapkan adalah terwujudnya efektifitas 
pelayanan administrasi kepada anggota DPRD secara prima dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebaai wakil rakyat. Pelayanan tersebut 
diwujudkan dengan mengoptimalkan fungsi kesekretariatan sebagai 
pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD yang 
dilaksanakan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang dimiliki 
dalam rnagka mewujudkan pelayanan administrasi secara prima. 

Akan tetapi gambaran permasalahan yang dihadapi saat ini adalah 
kurangnya efektivitas pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang 
diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut : 

• Kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan 
adminstrasi 

• Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap kinerja 
pelayanan administrasi 

• Kurangnya database peraturan daerah 

• Kurangnya regulasi dalam bentuk standar pelayanan minimal (SPM) 

• Pelayanan administrasi masih dilaksanakan dengan sistem manual / 
konvensional 

  

Dari beberapa permasalahan tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi yang 
saat ini dihadapi di Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, maka 
akar masalah utamanya adalah pelayanan administrasi masih 
dilaksanakan dengan sistem manual / konvensional. 

Dalam usaha peningkatan peran sekretariat DPRD dalam pemberian 
fasilitasi dan layanan administrasi pada DPRD, maka diperlukan 
transformasi digital dealam memberikan pelayanan administrasi yang 
diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi  data SIMANIS (Sistem Informasi 
Manajemen Pelayanan Administrasi) Sistem Informasi administrasi 
pelayanan kepada anggota DPRD berbasis digital untuk mempermudah 
menyampaikan administrasi. memuat data-data peraturan daerah yang 
telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses serta yang telah 
masuk dalam program pembentukan peraturan daerah, serta link 
komunikasi IT antara pengolah data di Sekretariat DPRD dengan seluruh 
Anggota DPRD, dengan tujuan pelayanan administrasi tersebut dapat 
berjalan efisien, efektif dan produktif. 

 



TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

•Terwujudnya SIMANIS Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Administrasi) 

•Terwujudnya pembinaan kepada SDM dalam memberikan pelayanan 
administrasi kepada anggota DPRD 

•Terwujudnya uji coba pelayanan administrasi berbasis digital kepada 
anggota DPRD 

Tujuan Jangka Pendek Proyek Perubahan 

Tujuan Jangka Menengah Proyek Perubahan 

•Terwujudnya implementasi pelayanan administrasi secara menyeluruh 
dengan berbasis digital 

•Terwujudnya database pelayanan administrasi 

Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan 
adalah : 

Tujuan Jangka Panjang Proyek Perubahan  

•Terwujudnya pengembangan aplikasi berbasis digital 

•Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan administrasi 
secara paperless 

Tujuan jangka panjang dari proyek perubahan adalah : 

•Proyek perubahan berada pada area 
pelayanan administrasi kepada anggota 
DPRD. Area permasalahan yang 
dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi Sekretariat DPRD dalam 
memberikan pelayanan administrasi 
kepada anggota DPRD, akan tetapi 
pelayanan tersebut belum optimal 
dikarenakan sistem yang masih 
konvensional/manual 

 

Area Proyek 
Perubahan 

•Fokus proyek perubahan adalah 
transformasi digital, yaitu merubah 
pelayanan administrasi yang masih 
menggunakan sistem 
manual/konvensional menjadi 
pelayanan administrasi berbasis 
digital/paperless. 

Fokus Proyek 
Perubahan 

AREA 
& 

FOKUS 



MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

Manfaat 
Internal 

Meningkatkan dukungan 
administrasi terkait dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 

Utara 

Memudahkan dalam menyampaikan 
hasil rapat maupun keperluan 

administrasi kepada anggota DPRD 
yang bersangkutan. 

Mewujudkan pelayanan 
administrasi yang transparan dan 
akuntabel sesuai dengan prinsip 

pelayanan prima 

Manfaat 
Eksternal 
Meningkatkan peran dan fungsi 

anggota DPRD 

Meningkatkan kepuasan anggota 
DPRD terhadap pelayanan 

administrasi 

Memperlancar pengadministrasian 
tugas-tugas anggota DPRD 

Meningkatkan kualitas 
pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara 

Jangka Pendek 
• Melaksanakan koordinasi dan komunikasi  
• Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan 
• Melaksanakan persiapan pembahasan transformasi digital menggunakan aplikasi SIMANIS 
• Rancang bangun aplikasi SIMANIS 
• Melaksanakan Sosialisasi aplikasi SIMANIS 
• Melaksanakan uji coba pelayanan administrasi berbasis digital kepada anggota DPRD 

Jangka Menengah 
• Mewujudkan pelayanan administrasi secara menyeluruh dengan berbasis digital 
• Mewujudkan database pelayanan administrasi secara terintegrasi 

Jangka Panjang 
• Mewujudkan pengembangan aplikasi berbasis digital 
• Mewujudkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi secara paperless 

RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN 



Nilai-nilai keunggulan yang diadaptasi dan diadopsi sesuai dengan judul proyek perubahan 
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DENGAN SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI (SIMANIS) PADA SEKRETARIAT DPRD 
KABUPATEN GORONTALO UTARA antara lain : 

1. Penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting sehingga Organisasi 
Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat didorong untuk memanfaatkan 
teknologi informasi sebagai media pelayanan, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bandung Barat bertekad mewujudkan smart city di masa depan sehingga 
diperlukan terobosan inovasi sesuai kemajuan TI. 

2. Praktek terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pelayanan 
berbasis teknologi informasi dapat diadopsi dan diadaptasikan dalam Strategi 
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dengan Sistem Informasi Manajemen 
Pelayanan Administrasi (Simanis) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo 
Utara 

3. Pengembangan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien yang dapat 
memperingkas kegiatan pengelolaan administrasi berbasis digital  

4. Mempermudah dan memangkas birokrasi pelayanan. 

Berdasarkan keunggulan yang diperoleh, maka lesson learnt / pembelajaran yang 
diperoleh antara lain : 

1. Meningkatkan upaya kolaboratif dan koordinatif yang harmonis dalam 
perencanaan pembangunan dan pelaksanaan SDGs Kabupaten Bandung Barat, 
memastikan bahwa OPD dan ASN memberikan perhatian terhadap perencanaan 
program dan kegiatan yang berkelanjutan 

2. Inovasi Perangkat Daerah, sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 
pelayanan public, peningkatan daya saing daerah dab menumbuhkan One Agency 
One Innovation. 

3. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dan pihak swasta yang memiliki 
semangat yang sama dalam point-point pembangunan berkelanjutan dalam 
kerangka (Collaborative Governance). 

 



OUTPUT DAN OUTCOME 

N
O 

OUTPUT KUNCI DESKRIPSI 

A JANGKA PENDEK   
1 Tim Efektif Proyek perubahan Tim efektif yang terdiri dari SDM internal 

lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten 
Gorontalo Utara 

2 Aplikasi SIMANIS Aplikasi berbasis online dalam rangka 
melaksanakan transforamsi digital terhadap 
pelayanan administrasi 

3 Pembinaan SDM Pembinaan kepada SDM tentang tata cara 
pelayanan administrasi berbasis digital  

4 Uji Coba Pelayanan berbasis 
digital 

Melaksanakan uji coba terhadap pelayanan 
secara digital  

B JANGKA MENENGAH   
1 pelayanan administrasi secara 

menyeluruh dengan berbasis 
digital 

Implementasi pelayanan administrasi secara 
menyeluruh kepada anggota DPRD dengan 
menggunakan sistem digital  

2 database pelayanan 
administrasi 

Membangun database administrasi anggota 
DPRD 

C JANGKA PANJANG   
1 pengembangan aplikasi 

berbasis digital 
Pengembangan aplikasi berbasis mobile 
untuk mempermudah penyampaikan 
informasi kepada anggota DPRD 

2 monitoring dan evaluasi 
terhadap pelayanan 
administrasi secara paperless 

Melaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelayanan administrasi 
berbasis digital 

NO OUTCOME DESKRIPSI 
1 Transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan administrasi 
Pelayanan administrasi secara 
transparan dan akuntabel dengan 
menggunakan aplikasi SIMANIS 

2 Pelayanan administrasi secara 
paperless 

Pelayanan secara paperless (digital) 
yang tidak dibatasi oleh waktu dan 
tempat pelayanan 

3 Kelancaran tugas dan fungsi anggota 
DPRD 

Anggota DPRD dapat melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi secara optimal 
denga nduknugan sistem administrasi 
berbasis mobile 

Output 

Outcome 



PENTAHAPAN PROYEK 
PERUBAHAN 

NO PENTAHAPAN  (MILESTONES) WAKTU 

A Jangka Pendek  

1 Melaksanakan koordinasi dan komunikasi internal 
a. Konsultasi dengan Pimpinan (Mentor) 
b. Melaksanakan Rakor Internal lingkup 

Sekretariat DPRD 

Minggu ke II Bulan 
Oktober 2022 

2 Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan 
a. Melaksanakan rapat pembentukan Tim 

Efektif 
b. Menetapkan SK Tim Efektif 

Minggu ke II Bulan 
Oktober 2022 

3 Melaksanakan persiapan pembahasan 
transformasi digital menggunakan aplikasi 
SIMANIS 
a. Rapat koordiansi persiapan pembuatan 

aplikasi SIMANIS 
b. Menyusun konsep aplikasi SIMANIS 

Minggu ke III Bulan 
Oktober 2022 

4 Rancang bangun aplikasi SIMANIS 
a. Penyusunan aplikasi 
b. Pembuatan manual book 

Minggu ke III 
Oktober 

s.d 
Minggu ke I 

November 2022 

5 Melaksanakan sosialisasi aplikasi SIMANIS 
a. Menyusun materi Sosialisasi 
b. Melaksanakan Sosialisasi 

  

Minggu ke II Bulan 
November 2022 

6 Melaksanakan uji coba pelayanan administrasi 
berbasis digital kepada anggota DPRD 

Minggu ke II-III 
Bulan November 

2022 
  

7 Melaksanakan evaluasi hasil uji coba Minggu ke IV Bulan 
November 2022 



STRATEGI MARKETING 

MENTOR 

COACH PROJECT LEADER 

TIM 

IT 

TIM  

ADMINISTRASI 

TIM 

TEKNIS 

Tata Kelola  
Proyek Perubahan 

Stakeholder Proyek Perubahan 

N
o 

Stakeholder  
Internal 

N
o 

Stakeholder  
Eksternal 

1 Kabag Tata 
Usaha dan 
Kehumasan 

1 Bupati 

2 Kabag Hukum 
dan 
Persidangan 

2 Sekretaris 
Daerah 

3 Kabag 
Keuangan 

3 Unsur 
Pimpinan 
DPRD 

4 Staf  4 Anggota DPRD 

    5 Dinas Kominfo 

    6 Pengembang 
Aplikasi 

    7 Masyarakat  

PERAN STAKEHOLDER 

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) Kabag Tata Usaha dan Kehumasan 
2) Kabag Hukum dan Persidangan 
3) Kabag Keuangan 
4) Staf 

Stakeholder 
Sekunder 

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

  

1) Unsur Pimpinan DPRD 
2) Anggota DPRD 
3) Dinas Kominfo 
4) Pengembang Aplikasi 
5) Masyarakat 

Stakeholder 
Utama 

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

1) Bupati 
2) Sekretaris Daerah 



MAPPING STAKEHOLDERS 

X Kepentingan 

+ + 

− − − + 

PROMOTERS 
  

1. Bupati 

2. Sekretaris Daerah  

DEFENDERS 
  

1. Kabag Tata Usaha 
dan Kehumasan 

2. Kabag Hukum dan 
Persidangan 

3. Kabag Keuangan 

LATENTS 
  

1. Unsur Pimpinan 
DPRD 

2. Anggota DPRD 
3. Dinas Kominfo 

APATHETIC 
  

1. Staf  
2. Pengembang 

Aplikasi 
3. Masyarakat  

  
  
  

+ 

Y   Pengaruh + − 
Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 

Stakeholder Strategi Marketing 

Promoters - Koordinasi dan konsultasi 
- Melibatkan promoters dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
- Meningkatkan motivasi dan kompetensi 

Latens - Menjagakoordinasi 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 



Product 

• Product dari Proyek Perubahan adalah 
Aplikasi SIMANIS 

Price 

• efektivitas dan efisiensi pelayanan 
administrasi berbasis digital kepada 
anggota DPRD 

Place 

• Sekretariat Daerah Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Promotion 

• Konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, 
chat, telphone, video teleconverence 
dan group jejaring sosial 



MILESTONE  1 
1 Kegiatan  Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi Internal  

 Konsultasi dengan Pimpinan dan Mentor 
 Melaksanakan Rakor  Internal Lingkup  Sekretariat DPRD  

2 Tujuan • Penjelasan untuk penyamaan persepsi tentang maksud dan tujuan 
serta manfaat proyek perubahan 

3 Pelaksanaan • Project Leder menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat dari Projek 
Perubahan SIMANIS  

Koordinasi dengan Kepala BAPPEDA 

Koordinasi dengan Stekholder Eksternal  Badan Keuangan 

Konsultasi dengan Mentor 



Melakukan Rakor Internal 
lingkup Sekretariat DPRD 



MILESTONE 2   

1 Kegiatan • Membentuk Tim Efektif  Proyek Perubahan  
• Melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Efektif 
• Menetapkan  SK Tim Efektif 

2 Tujuan • Pembentukan dan koordinasi tim pelaksana yang dtuangkan dalam 
Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah . 

3 Pelaksanaan • Disepakati adanya dukungan dari Tim dalam Mensukseskan dan 
mendukung Projek Perubahan SIMANIS 



MILESTONE 3  
1 Kegiatan • Melaksanakan persiapan  pembahasan  transformasi  digital 

menggunakan  aplikasi  SIMANIS 
• Rapat koordinasi  pembuatan  Aplikasi SIMANIS 
• Menyusun  konsep Aplikasi SIMANIS 

2 Tujuan • Persiapan-persiapan dan penjelasan-penjelasan serta masukan-
masukan dan saran-saran untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksaanaan proyek 
perubahan. 

3 Pelaksanaan • dalam pengelolaan Proyek Perubahan terutama dalam hal materi 
muatan Aplikasi SIMANIS Ketatausahaan 

Rapat Koordinasi Pembuatan Aplikasi SIMANIS 
Dan Penyusunan Konsep Aplikasi SIMANIS 



MILESTONE   4 
1 Kegiatan • Rancang Bangun Aplikasi SIMANIS 

• Penyusunan Aplikasi  
• Pembuatan Manual Book 

2 Tujuan • Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan 
Aplikasi baik Materi dan Menu yang akan digunakan dalam desain 
Aplikasi nanti 

3 Pelaksanaan • Project leader menjelaskan maksud dan tujuan, manfaat dan ruang 
lingkup Aplikasi yang akan digunakan nanti. 

Penyusunan Aplikasi SIMANIS 

Penyusunan Aplikasi SIMANIS 

Pembuatan Manual Book 



MILESTONE   5 
1 Kegiatan • Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi SIMANIS. 

• Menyusun Materi Sosialisasi  

• Melaksanakan  Sosialisasi  

2 Tujuan • Saran dan masukan hal-hal yang akan menjadi ruang lingkup materi 

Sosialisasi  Projek Perubahan SIMANIS 

3 Pelaksanaan • Memberikan usul masukan saran terhadap hal-hal yang akan menjadi 

materi muatan dan ruang lingkup/isi dari Sosialisasi  Aplikasi SIMANIS 



MILESTONE   6 
1 Kegiatan Melaksanakan Uji  coba pelayanan administrasi  berbasis digital kepala 

Anggota DPRD 

2 Tujuan Untuk memperoleh masukan dan koreksian serta masukan untuk 

perbaikan aplikasi kedepan  

3 Pelaksanaan Memilih dan memilah serta menyusun semua masukan, saran dan usul 

dari stakeholder untuk dimasukan dalam perbaikan Aplikasi kedepan  



MILESTONE   7 

1 Kegiatan Melaksanakan Evaluasi hasil Uji Coba 

2 Tujuan Untuk memaksimalkan Aplikasi yang akan digunakan oleh Sekretariat  

DPRD 

3 Pelaksanaan Membahas Hasil Evaluasi  Uji coba Aplikasi  

  



PERMOHONAN DUKUNGAN  

Permohonan Dukungan  Badan Keuangan 

Dukungan dari KETUA DPRD KAB. GORONTALO  UTARA  

Dukungan  dari Kaban BAPPPEDA 



Dukungan dari Ketua Komisi  I DPRD Kab. Gorontalo Utara  

Dukungan dari Ketua Komisi  I DPRD Kab. Gorontalo Utara 

 Koordinasi  dan Dukungan dari MENTOR ( SEKRETARIS  DAERAH) 



CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN 

No Indikator 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Bobot Target Realisasi Capaian  

1 Terbentuknya Tim Efektif Proyek 
perubahan 

1 dokumen 20% 1 dokumen 20% 

2 Terwujudnya Aplikasi SIMANIS 1 aplikasi 30% 1 aplikasi 30% 

3 Terlaksananya pembinaan SDM 1 kegiatan 25% 1 kegiatan 25% 

4 Terlaksananya kegiatan Uji Coba 
Pelayanan berbasis digital 

1 kegiatan 25% 1 kegiatan 25% 

  JUMLAH   100% 100% 

NO PENTAHAPAN  (MILESTONES) WAKTU 

B Jangka Menengah  

1 Melaksanakan pelayanan administrasi secara 
menyeluruh dengan berbasis digital 

Desember 2022 – 
Desember 2023 

2 Membangun database pelayanan administrasi 
secara terintegrasi 

Desember 2022 – 
Desember 2023 

C. Jangka Panjang   

1 Melaksanakan pengembangan aplikasi berbasis 
digital 

Tahun 2024 -2025 

2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pelayanan administrasi secara paperless 

Tahun 2024 -2025 

KEBERLANJUTAN  
PROYEK PERUBAHAN 



KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN 

REKOMENDASI 

• Adanya dukungan dari Pimpinan serta stakeholder internal & 
eksternal terhadap pelaksanaan proyek perubahan 

• Capaian kinerja proyek perubahan mencapai 100% sesuai dengan 
bobot dan target kinerja yang telah ditentukan 

• Terwujudnya SIMANIS Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Administrasi) 

• Terwujudnya pembinaan kepada SDM dalam memberikan 
pelayanan administrasi kepada anggota DPRD 

• Terwujudnya uji coba pelayanan administrasi berbasis digital 
kepada anggota DPRD 

• Meningkatkan pengembangan database pelayanan administrasi 
• Meningkatkan kompetensi SDM terhadap pelayanan kepada 

anggota DPRD 
• Meningkatkan pengembangan aplikasi SIMANIS dengan fitur-fitur 

terbaru 
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan 

administrasi secara paperless 



Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi 


