




APLIKASI BAKSO (BUAT 
ADMINDUK SISTEM ON 
LINE) DI KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR  
merupakan bentuk 
komitmen yang kuat dari 
segenap unsur 
Kepemimpinan di Kabupaten 
Lombok Timur untuk 
mewujudkan data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, 
dan dapat 
dipertanggungjawabkan, 
serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar 
instansi, guna mendukung 
pencapaian satu data 
Lombok Timur menuju Satu 
Data Indonesia  dan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG’s) 



Mencermati tren capaian indeks pembangunan 
manusia kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018 
sampai dengan 2021 belum menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Penyebab utama 
lambannya peningkatan capaian IPM Kabupaten 
Lombok Timur ada pada dimensi Pendidikan dan 
Kesehatan yang disebabkan oleh belum tuntasnya 
kepemilikan Adminduk oleh masyarakat. 

Inovasi yang akan dilaksanakan adalah 
penyempurnaan fitur fitur pada aplikasi BAKSO dan 
menyediakan Aplikasi BAKSO yang berbasis Android 
untuk memudahkan warga. Dalam upaya ini tidak 
cukup mengandalkan OPD teknis saja (Dukcapil) tapi 
membutuhkan Kolaborasi dari berbagai OPD 
Pendukung dan Penunjang lainnya seperti 
secretariat Daerah, Bappeda, Dinas PMD, Dinas 
Kesehatan, Rumah sakit Daerah, Dinas Sosial, dinas 
Kominfo dan Persandian dan beberapa stakeholders 
lainnya. Kolaborasi yang diharapkan adalah 
terjadinya Kerjasama yang berkualitas karena 
didasari atas kebutuhan Bersama dengan basis 
digital. 

Dalam implementasi proyek perubahan telah 
berhasil diimplementasikan aplikasi Bakso di seluruh 
desa (sebanyak 254 Desa) di Kabupaten Lombok 
Timur telah memiliki akun memanfaatkan aplikasi 
BAKSO dan dapat secara Daring melakukan 
pelayanan Adminduk kepada masyarakat. 

Dalam proyek perubahan juga telah dihasilkan 
beberapa regulasi antara lain adalah Peraturan 
Bupati Lombok Timur Nomor 66  Tahun 2022 
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Dalam Jaringan di K abupaten Lombok Timur, Surat 
Edaran Nomor : 800/281.1/UM/2022 Tentang 
Pelayanan Adminduk Daring dengan Aplikasi Bakso, 
serta Keputusan Sekretaris Daeah Kabupaten 
Lombok Timur Nomor : 188.46/274/UM/2022 
Tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan  
Pelayanan Adminduk Daring dengan Aplikasi Bakso 
(Buat Administrasi Kependudukan Secara Online) Di 
Kabupaten Lombok Timur 
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Pengantar 
Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat 
ALLAH Subhaanahu Wa Ta’aala, karena hanya 
dengan hidayah dan petunjuk-NYA, kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek 
Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 Provinsi Jawa 
Timur. Proyek Perubahan ini merupakan salah satu 
inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur 

dalam rangka kolaborasi kepemimpinan digital 
dalam rangka mewujudkan tuntas administrasi 
kependudukan melalui aplikasi Bakso. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 
terima kasih kepada yang terhormat : 
 Bupati Lombok Timur 
 Wakil Bupati Lombok Timur 
 Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Provinsi Jawa Timur beserta panitia, staf 
dan jajarannya; 

 Widyaiswara Pembimbing selaku Coach yang 
telah memberikan arahan dan bimbingan dalam 
penyusunan Rancangan Proyek Perubahan; 

 Bapak/Ibu Widyaiswara pada Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Propinsi 
Jawa Timur yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan selama pelaksanaan Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV 
Tahun 2022; 

 Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022, yang telah 
mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan 
serius namun penuh kekeluargan dan 
kebahagian; 

 Seluruh pejabat eselon II, III dan IV serta staf di 

lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok 
Timur. 

 Keluarga Tercinta yang telah memberikan 
dukungan kepada kami selama mengikuti 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional  

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari 
kesalahan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini masih 
jauh dari sempurna. Oleh karena itu,  kritik dan saran 
yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 
kesempurnaan Rancangan Proyek Perubahan ini. 
Semoga Rancangan Proyek Perubahan yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

Amin…....  

KATA 





Upaya-Upaya untuk menuntaskan administrasi 
kependudukan yang valid dan dinamis telah 
dikhtiarkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur 
dengan membentuk UPT Dukcapil secara bertahap 
di 21 Kecamatan. Di samping itu juga telah 
dibangun sebuah aplikasi yang bertujuan 
memudahkan pelayanan bagi warga dengan basis 
desa. Warga cukup dating ke Kantor desanya dan 
petugas desa membantu mengisi data data 
kependudukan secara online. Aplikasi ini dibangun 
dan diperkenalkan sejak tahun 2019 yang  dikenal 
dengan BAKSO ( Buat adminduk dengan system 
Online). Dalam pelaksanannya sampai sampai saat 
ini belum optimal disebabkan belum 
berkolaborasinya OPD terkait, seperti Dinas PMD, 
Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kecamatan dan 
desa. Masih terdapat 63 desa yang belum 
menggunakan aplikasi BAKSO ini dengan berbagai 
alasan, disamping itu juga warga  belum dapat 
mengakses Aplikasi BAKSO ini melalui Android 
karena berbasis web. Beberapa OPD yang sudah 
menandatangani MOU dengan Dukcapil untuk 
pemanfaatan data kependudukan belum semuanya 
aktif. 
Ke depan diharapkan adanya kolaborasi yang 
semakin baik antara OPD terkait begitu juga 
terjadinya sinergi yang baik antara Pemerintah 
Kabupaten melalui OPD terkait dengan Pemerintah 
Desa yang pada akhirnya bertujuan memberikan 
kemudahan kepada warga dalam mengakses 
layanan adminduk dan berdampak pada 
peningkatan layanan public di berbagai bidang 
seperti layanan Pendidikan, Kesehatan dan 
kesejahteraan social dan lainya. 

Berangkat dari 
persoalan di atas, 
Penulis tertarik untuk 
mengangkat judul 
Proyek Perubahan ini, 
“APLIKASI BAKSO 
(BUAT ADMINDUK 
SISTEM ON LINE) DI 
KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR PROVINSI 
NUSA TENGGARA 
BARAT” 

Inovasi yang akan dilaksanakan 
adalah penyempurnaan fitur fitur 
pada aplikasi BAKSO dan 
menyediakan Aplikasi BAKSO yang 
berbasis Android untuk memudahkan 
warga. Dalam upaya ini tidak cukup 
mengandalkan OPD teknis saja 
(Dukcapil) tapi membutuhkan 
Kolaborasi dari berbagai OPD 
Pendukung dan Penunjang lainnya 
seperti secretariat Daerah, Bappeda, 
Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Rumah 
sakit Daerah, Dinas Sosial, dinas 
Kominfo dan Persandian dan 
beberapa stakeholders lainnya. 
Kolaborasi yang diharapkan adalah 
terjadinya Kerjasama yang 
berkualitas karena didasari atas 
kebutuhan Bersama dengan basis 
digital. 





 



1. Melaksanakan komunikasi dan 

koordinasi internal dan eksternal 

2. Mewujudkan SE Sekretaris Daerah 

tentang Kolaborasi Kepemimpinan 

Digital Dalam Mewujudkan Tuntas 

Administasi Kependudukan 

3. Membangun kolaborasi 

kepemimpinan digital lingkup 

Pemerintah Kabupaten Lombok 

Timur 

4. Melaksanakan pengembangan 

aplikasi BAKSO (Buat Administrasi 

Kependudukan Secara Online) 

5. Melaksanakan sosialisasi dan 

pembinaan kepemimpinan di 

tingkat Desa, Kecamatan dan 

OPD terkait 

6. Mewujudkan Implementasi 

pelayanan administrasi 

kependudukan secara online 

pada 254 Desa di seluruh 

Kabupaten Lombok Timur  

7. Melaksanakan koordinasi 

Pemanfaatan Data Terpadu 

Kependudukan bagi 

Pembangunan Kabupaten 

Lombok Timur 

8. Penyusunan Peraturan Bupati 

Lombok Timur tentang Kolaborasi 

Kepemimpinan Digital 

9. Melaksanakan evaluasi. 

 

RUANG  



Berdasarkan hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan mengambil lokus di Kabupaten Bandung 
sesuai dengan Tema Kebijakan Strategis Pendekatan Sosial Kultural Dalam Percepatan Pencapaian SDG’s di 
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, diperoleh beberapa hal sebagai berikut : 
1. Strategi kearifan lokal yang ditemui pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan perlindungan Anak antara lain adalah : 
a.  Silaturahmi SABA DESA (berkunjung ke desa), merupakan media bagi Bupati untuk menginformasikan 

program-program kegiatan pemerintah daerah dan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam Saba Desa itu 
semua tokoh masyarakat diundang untuk duduk bersama, berdialog untuk kemajuan pembangungan di 
Kabupaten Bandung. Tradisi silaturahmi para aparat pemerintah kepada rakyatnya, yang sudah ada sejak 
jaman kerajaan Pajajaran. Tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi budaya masyarakat 
Sunda. 

b. Kesenian CALUNG, merupakan alat musik kesenian tradisional yang menjadi simbol budaya bagi 
masyarakat Sunda merupakan suatu seni budaya adat yang salah satunya digunakan untuk sosialisasi 
pengarusutamaan gender di Kabupaten Bandung 

c. Adanya kebijakan penambahan materi muatan lokal pada sekolah tingkat SD dan SMP untuk pelajaran 
Bahasa Sunda. Bahasa Sunda sebagai bahasa muatan lokal menumbuhkan sikap menghargai Ibu dan 
digunakan Pemerintah Daerah untuk perlindungan anak. Karena di dalam bahasa Sunda mengandung 
makna-makna penuntun perilaku kehidupan masyarakat, seperti Kudu seubeuh memeh dahar, kudu 
indit emeh nepi yang artinya selalu memikirkan terlebih dahulu segala sesuatu sebelum dikerjakan. Dan 
setiap hari Rabu diwajibkan untuk digunakan dalam komunikasi di sekolah.  

d. Program PUSAKA (Pasangan Usia Subur dan Akseptor Karawat). Strategi untuk pasangan usia subur 
menjadi akseptor lestari sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu.  

e. BEDAS SAPUJAGAT, merupakan strategi kolaborasi dan integrasi dalam penanganan permasalahan 
perkawinan usia anak yang melibatkan berbagai stakeholders. Sebagaimana peribahasa Pondok Jodo 
Panjang Baraya yang artinya meskipun tidak berjodoh tapi tetap menjalin persaudaraan 

2. Strategi kearifan lokal yang ditemui pada Dinas Sosial antara lain adalah : 
a. Budaya Beas Parelek dan kekerabatan, merupakan tradisi masyarakat untuk setiap hari menyisihkan 2 

(dua) sendok makan beras, dan dikumpulkan untuk orang yang tidak bisa makan. Budaya ini diadopsi 
oleh Dinas melalui program permakanan dengan memberikan sembako kepada keluarga miskin baik 
untuk dikonsumsi maupun untuk modal dijual kembali. 

b. Budaya wayang golek merupakan media sosialisasi yang dipakai oleh dinas sosial untuk menyampaikan 
program programnya. 

c. Semangat BEDAS melalui Bidang Kebencanaan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial 
serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

3. Strategi kearifan lokal yang ditemui pada Bappeda Kabupaten Bandungantara lain adalah : 
a. Dalam menyusun perencanaan, pemkab Bandung melibatkan kelompok masyarakat termasuk kelompok 

budaya. Semua kelompok masyarakat berhak untuk merasakan pembangunan. Kegiatan ini merupakan 
wujud dari kearifan lokal Badamik (musyawarah) 

b. Kearifan lokal Sabilulungan merupakan suatu filosofi gotong royong dan tolong menolong. Kearifan lokal 
ini diadopsi menjadi nilai koordinasi antar OPD yang bisa berjalan dengan baik. Hampir semua kantor 
dinas berada pada satu area sehingga memudahkan koordinasi. Selain antar perangkat daerah, gotong 
royong untuk melayani masyarakat juga dilakukan dengan pihak lain baik pihak swasta maupun 
akademis. 

Berkenaan dengan tema VKN, maka strategi kearifan lokal untuk pencapaian SDG’s adalah adanya kearifan 
lokal Cupan Gerantang, yaitu pertunjukan teater rakyat tradisional khas Lombok yang sederhana. Cupak dan 
Gerantang adalah 2 tokoh pewayangan di Lombok yang dikenal luas oleh masyarakat. Melaui kearifan lokal 
Cupak Grantang, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan informasi, komunikasi dan 
edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program-program unggulan terkait dengan 
pencapaian SDG’s di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian sejalan dengan pelaksanaan proyek perubahan 
kolaborasi kepemimpinan digital dalam rangka mewujudkan  tuntas administrasi kependudukan melalui aplikasi 
Bakso, adopsi dan adaptasi yang akan dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
pentingnya administrasi kependudukan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupten 
Lombok Timur. 

ADOPSI 
ADAPTASI 







PENTAHAPAN 



KONSULTASI 
DENGAN MENTOR 

Sebagai langkah awal pelaksanaan proyek perubahan, dilaksanakan konsultasi dengan 
Mentor untuk melaporkan perkembangan proyek perubahan pada PKN II Angkatan XXIV 
di Provinsi Jawa Timur. Kepada  Beliau kami melaporkan tentang rencana pelaksanaan 
proyek perubahan BAKSO untuk menjawab akar permasalahan di Kabupaten Lombok 
Timur yaitu lambannya peningkatan capaian IPM pada dimensi Pendidikan dan 
Kesehatan. Belum optimalnya capaian pada dimensi Pendidikan dan Kesehatan 
disebabkan oleh beberapa factor antara lain jumlah penduduk terpadat di Provinsi NTB 
dengan kondisi geografis yang bervariatif dari pegunungan, dataran rendah sampai pada 
pesisir dan pulau pulau kecil, dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai, 
kondisi social budaya dan pelayanan kepada warga yang belum maksimal karena belum 
tuntasnya administrasi kependudukan yang valid dan dinamis. 
Mentor mendukung penuh inovasi BAKSO serta memberikan statement bahwa inovasi 
yang digagas tersebut sangat strategis mengingat data kependudukan adalah data awal 
dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya 
mendapat perhatian lebih dari Pemkab Lombok Timur kaitannya dengan pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 
 



MELAKSANAKAN RAPAT 
KOORDINASI INTERNAL 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 di ruang 
kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur pada 
pukul 08.30 WITA dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah 
selaku Project Leader, Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat, Kasubbag Tata Usaha Setda, Kabag 
Tata Pemerintahan, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, 
Kabag Hukum, Kabag Humas dan Protokol dan Kabag 
umum. 
Agenda rapat adalah membahas pembentukan Tim Aksi 
Perubahan Pelayanan Administrasi Adminduk daring 
dengan aplikasi BAKSO (Buat Administrasi Kependudukan 
Secara Online).  
Bahwa aplikasi BAKSO lahir dari komitmen yang kuat dari 
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk 
meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang 
yang saat ini masih terkendala oleh data kependudukan 
yang belum sepenuhnya valid. Kondisi ini harus terus 
dilakukan peningkatan kinerja dengan melibatkan segenap 
OPD terkait.  
Tim yang akan dibentuk adalah dalam rangka 
memudahkan koordinasi dalam mewujudkan 
terlaksananya inovasi perubahan agar tidak terjadi 
miskomunikasi dan miskoordinasi lintas stakeholder. 
Berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Tim akan 
diketuai oleh Sekda Kab. Lombok Timur. Kemudian sebagai 
wakil ketua adalah Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. Dan anggota Tim terdiri dari : Kabag 
Pemerintahan, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, Kabag 
Humas dan Protokol, Kabag Umum dan Kasubbag TU. 
Berdasarkan hasil tersebut, kami mengarahkan agar dibuat 
Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan 
Tim Aksi Perubahan Pelayanan Adminduk Daring dengan 
Aplikasi BAKSO (Buat Administrasi Kependudukan Secara 
Online) serta mealksanakan koordinasi dengan Dinas 
Dukcapil dan lintas sektor terkait. 



Berdasarkan hasil rapat, 
maka selanjutnya 

diterbitkan Keputusan 
Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lombok 
Timur Nomor : 

188.46/274/UM/2022 
Tentang Pembentukan 

Tim Aksi Perubahan 
Pelayanan Admininduk 
Daring Dengan Aplikasi 

BAKSO (Buad 
Administrasi 

Kependudukan Secara 
Online) di Kabupaten 

Lombok Timur 



Surat Edaran Nomor : 
800/281.1/UM/2022 
Tnetang Pelayanan 

Adminduk Daring dengan 
Aplikasi BAKSO 

MEWUJUDKAN SURAT 
EDARAN SEKRETARIS 

DAERAH TENTANG 
PELAYANAN 

ADMINDUK DARING 
DENGAN APLIKASI 

BAKSO DALAM 
MEWUJUDKAN TUTAS 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

1. Kepala Dinas Dukcapil 
2. Kepala Dinas Kesehatan 
3. Kepala Dinas Pendidikan 
4. Kepala Dinas Sosial 
5. Kepala Dinas PMD 
6. Camat se-Kab. Lombok 

Timur 
7. Kepala Desa/Lurah se-Kab. 

Lombok TImur 



Membangun Kolaborasi Kepemimpinan Digital 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok 
Kolaborasi dilaksanakn 

pada tanggal 20 Oktober 
2022 dengan melibatkan 

berbagai stakeholder 
diantaranya adalah 

Sekretaris Daerah, Kadis 
Dukcapil, Kepala Bappeda, 
Kepala BPKAD, Kadis Sosial, 

Kadis Dikbud, Kadis 
Kesehatan, Kadis Kominfo, 

Direktur RSUD, Asisten 
Pemerintahan dan Kesra 
serta Kepala Dinas PMD 

Semua OPD berkomitmen 
berkolaborasi dalam mewujudkan 
lintas adminduk di Kabupaten 
Lombok Timur 
Kolaborasi lintas OPD tersebut 
dilaksanakan dengan fasilitasi 
layanan Adminduk daring dengan 
pemanfaatan aplikasi BAKSO paling 
ambat pada tahun 2023 



Melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Kepemimpinan  

di tingkat Desa, Kecamatan dan OPD terkait 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 di Gedung 
Serbaguna Raaden Patik Wadira Dasan Lekong dengan dihadiri 495 Peserta 
diantaranya adalah oleh Perwakilan Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Camat se-
Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten 
Lombok Timur dengan kesepakatan sebagai berikut : 
1. Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Timur bersepakat 

untuk mewujudkan penuntasan data dan dokumen kependudukan 
yang akurat dan dinamis bagi penduduk Desa/Kelurahan masing-
masing 

2. Pemerintah Desa/Kelurahan se- Kabupaten Lombok Timur 
berkomitmen paling lambat pada Desember 2022 telah melaksanakan 
fasilitasi pelayanan adminduk secara online dengan menggunakan 
aplikasi BAKSO 





Dengan 254 User Desa/Kelurahan Telah Aktif 

Per tanggal 17 November 2022, seluruh desa (sebanyak 254 Desa) di 
Kabupaten Lombok Timur telah memiliki akun memanfaatkan aplikasi 
BAKSO dan dapat secara Daring melakukan pelayanan Adminduk kepada 
masyarakat.  
Proyek perubahan pada tahap ini telah berhasil dilaksanakan secara 
massive dan menyeluruh, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
menyentuh seluruh laposan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan 
administrasi kependudukan sebagai bekal dalam memperkuat basis data 
kependudukan yang pada gilirannya nanti akan mendukung pembangunan 
di segala bidang.  
Komitmen yang kuat dari segenap Pemerintah Desa, Kecamatan serta OPD 
akan terus dibangun dan dikembangkan melalui pengembangan organisasi 
pembelajaran dan peran digitalisasi  untuk memangkas waktu dan biaya 
serta proses birokrasi yang berkepanjangan sehingga pelayanan menjadi 
lebih efektif dan efisien.  
Melalui aplikasi BAKSO,  seluruh stakeholder dapat bersinergi bersama-
sama mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok 
Timur. 



MEWUJUDKAN KOORDINASI 
PEMANFAATAN DATA TERPADU 
KEPENDUDUKAN BAGI PEMBANGUNAN 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

Pada tanggal 21 November 2022 
dilaksanakan rapat korodiansi 
pemanfaatan data terpadu kependudukan 
untuk pembangunan Kabupaten Lombok 
Timur di Rupatama I Kantor Bupati Lombok 
Timur.  

Rapat dipimpin langsung oleh Sekrertaris 
Daerah Kabupaten Lombok Tomur dengan 
dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesra, Kasubbag Tata Usaha serta semua 
OPD  

1. Dalam rapat diperoleh kesepakatan 
bahwa semua OPD mewujudkan 
“LOMBOK TIMUR SATU DATA” sebagai 
bentuk kebijakan one policy di 
Kabupaten Lombok Timur 

2. One data policy tersebut dilaksanakan 
dnegan koordinasi berkelanjutan 
pemanfaatan data kependudukan 
berupa NIK sebagai data referensi 
seluruh program kegiatan OPD lingkup 
Kabupaten Lombok Timur. 



MELAKSANAKAN 
PENYUSUNAN 
DAN 
PENETAPAN 
PERATURAN 
BUPATI LOMBOK 
TIMUR TENTANG 
PELAYANAN 
ADMINDUK 
DARING 
DENGAN 
APLIKASI BAKSO 

Sebagai dasar hukum dan 
regulasi dalam 

meningkatkan kualitas 
pelayanan administrasi 

kependudukan yang 
dihasilkan dari 

implementasi proyek 
perubahan ini, maka 
ditetapkan Peraturan 
Bupati Lombok Timur 
Nomor 66 Tahun 2022 

Tentang Pelayanan 
Administrasi 

Kependudukan dalam 
Jaringan di Kabupaten 

Lombok Timur 





Kegiatan evaluasi  dilaksanakan pada 
tanggal  25 November 2022 di ruang 
kerja Sekda Kabupaten Lombok 
Timur dengan dihadiri oleh Kadis 
Dukcapil, Asisten Pemerintahan dan 
Kesra, Kepala Bappeda, Kepala 
BPKAD, Kadis Sosial, Kadis Dikbud, 
Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, 
Kadis PMD, Direktur RSUD, Kabag 
Tata Pemerintahan, Kabag Organisasi 
dan Tata Laksana, Kabag Hukum, 
Kabag Humas dan  Protokol, Kabag U 
mum dan Kasubag TU. 
Berdasarkan implementasi proyek 
perubahan diketahui bahwa seluruh 
tahapan dan target kinerja berhasil 
dilaksanakan dengan melibatkan 254 
Desa/Kelurahan serta terbitnya 
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 
2022 Tentang Pelayanan 
Administrasi Kependudukan dalam 
Jaringan di Kabupaten Lombok 
Timur. 
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STAKEHOLDER 
MAPPING 

1. Pengembang aplikasi 

2. ISP (Telkomsel, 

Indosat  dll) 

3. Kodim 

4. Polres 

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 
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2. Pimred 
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1. Asisten I, II, III 
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4. Kepala DPMD 
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7. Kepala Dinas 

Pendidikan 

8. Kepala Dinas Sosial 

9. Camat 

10. Kepala Desa 

X 

Kepentingan 

Y Pengaruh SETELAH PROPER 



PERUBAHAN PETA STAKEHOLDER 

PROYEK PERUBAHAN 

Proyek perubahan “Aplikasi 

BAKSO di Kabupaten Lombok 

Timur” merupakan proyek 

perubahan yang mengakselerasi 

pencapaian tuntas adminduk di 

Kabupaten Lombok Timur. 

Sehingga untuk melaksanakan 

proyek perubahan ini tidak bisa 

hanya mengandalkan peran terbatas 

dari para stakeholder yang terlibat 

sebelum proyek perubahan ini 

dilaksanakan. Namun memerlukan 

peran lebih banyak stakeholder 

baik internal maupun eksternal 

untuk berkolaborasi dalam 

berbagai kegiatan proyek 

perubahan mulai dari tahap 

perencanaan, sosialisasi, 

implementasi pelaksanaan dan 

evaluasi perbaikan pemanfaatan 

aplikasi BAKSO. 





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 : 
• Mengedukasi stakeholder internal 

tentang tahapan (milestone) 
proyek perubahan dari awal hingga 
akhir. Pelaksanaan edukasi melalui 
rapat koordinasi maupun 
memberikan penjelasan secara 
langsung pada kesempatan tatap 
muka. 

• Mengelola pengetahuan sehingga 
dalam implementasi proyek 
perubahan tidak ditemui adanya 
perbedaan pendapat dalam 
menterjemahkan tahapan 
(milestone) proyek perubahan. Hal 
ini dilaksanakan melalui 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. 

Upaya mendasar dalam menghadapi perubahan atau 
perkembangan lingkungan adalah pembelajaran atau 
peningkatan pengetahuan para pegawai yang ada di 
lingkungan kerjanya. Pengembangan pengetahuan dalam 
organisasi adalah faktor penentu eksistensi sebuah 
organisasi. Pengetahuan dan pembelajaran adalah dua hal 
yang menjadi sesuatu yang niscaya dibutuhkan dalam setiap 
perubahan atau perkembangan lingkungan. 
Pengetahuan (knowledge) dapat dibagi menjadi dua : 
(pertama) tacit knowledge yaitu pengetahuan yang 
berbentuk know-how, berdasarkan pengalaman, 
kemampuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu 
masalah yang pernah dihadapi dan (kedua) explicit 
knowledge yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, 
tersebar (cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan 
pembelajaran (reference) untuk orang lain. Pengelolaan dari 
explicit knowledge ini lebih mudah karena sudah tercetak 
dalam bentuk buku, blog ataupun dokumentasi yang 
tersimpan didalam perusahaan. Sedangkan pengelolaan 
untuk tacit knowledge lebih sulit karena masih tersimpan 
dalam pikiran beberapa orang. 
Untuk menggambarkan upaya dan hasil yang telah dilakukan 
oleh project leader dalam mengembangkan pembelajaran 
organisasi guna memberdayakan stakeholder internal dan 
eksternal, dapat dilakukan melalui penggunaan tool Strategi 
Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran dari Ikujiro Nonaka 
dalam bukunya The Knowledge-Creating Company. Ikujiro 
Nonaka membuat formulasi yang terkenal dengan sebutan “S 
E C I” atau Knowledge Spiral, yang kalau digambarkan 
berbentuk spiral, proses itu disebut dengan Socialization – 
Externalization – Combination – Internalization.  



SOCIALIZATION 
(tacit knowledge to tacit knowledge) 
→ Berbagi dan Belajar 

EXTERNALIZATION 
(tacit knowledge to explicit 
knowledge) → Capture dan 
Akuisisi 

COMBINATION 
(explicit knowledge to explicit 
knowledge) → Akses, Cari dan 
Menyebarluaskan 

INTERNATIONALIZATION  

(explicit knowledge to tacit 
knowledge)→ Gunakan dan 
Temukan 

Dalam implementasi proyek perubahan project leader melakukan kegiatan dengan rapat 
terbatas dengan tim internal dan terbatasnya waktu pelaksanaan proyek perubahan. 
Kegiatan koordinasi secara informal juga terus diupayakan sewaktu-waktu untuk 
efektifitas kegiatan  

Dalam implementasi proyek perubahan bahwa project leader telah menginstruksikan 
kepada tim untuk mendokumentasikan segala kegiatan selama tahapan jangka pendek 
agar konsideran antara kegiatan dengan bukti dukung kegiatan  

Bahwa tim yang sudah terbentuk sudah berkomitmen tinggi sehingga mampu berbagi 
peran dan mampu mengaktualisasikan tentang koordinasi dalam tim sesuai dengan 
tugas peran dalam tim sebagai bentuk akselerasi atau percepatan penyelesaian proyek 
perubahan pada tahapan jangka pendek  

Bahwa tim yang sudah terbentuk dan bekerja sebagai bentuk ideal sebuah organisasi 
yang memiliki kapasitas serta kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi 
sehingga mampu bekerja secara cepat, dan terukur sesuai dengan target yang 
diharapkan.  

MODE KOMUNIKASI 

STRATEGI  



LEGALITAS 
Penerapan Inovasi 

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 66  
Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Dalam Jaringan di K abupaten 
Lombok Timur  

Keputusan Sekretaris Daeah 
Kabupaten Lombok Timur Nomor : 
188.46/274/UM/2022 Tentang 
Pembentukan Tim Aksi Perubahan  
Pelayanan Adminduk Daring dengan 
Aplikasi Bakso (Buat Administrasi 
Kependudukan Secara Online) Di 
Kabupaten Lombok Timur 

Surat Edaran Nomor : 
800/281.1/UM/2022 

Tentang Pelayanan 
Adminduk Daring 

dengan Aplikasi Bakso 



dari awal masyarakat sudah harus mengantri untuk mendapatkan nomor 

tunggu pelayanan 

masyarakat membludak pada ruang pelayanan Disdukcapil Lotim, tidak 

sesuai dengan kapasitas pelayanan 

masyarakat berdesakan pada loket pengambilan dokumen 

kependudukan 

Operator BAKSO Disdukcapil memperoses penyelesaian 

dokumen kependudukan yang masuk melalui aplikasi BAKSO 

dengan lebih cepat dan efektif 

Masyarakat mendapatkan layanan adminduk dengan aplikasi 

BAKSO yang lebih mudah dan dekat pada setiap Kantor 

Desa/Kelurahan 

Operator BAKSO Desa (PPKD) yang sedang mengentri dan 

mengirim berkas pelayanan adminduk masyarakat secara daring 

melalui aplikasi BAKSO 

Penyerahan dokumen kependudukan dari aplikasi BAKSO yang 

telah diselesaikan kepada Perwakilan Pihak PAUD di sebuah 

Desa 

Before – After 
PROYEK PERUBAHAN 



PUBLIKASI 
PROYEK PERUBAHAN 



KEBERLANJUTAN  

PROYEK PERUBAHAN  

Jangka Menengah 

Jangka Panjang 

 Tertib administrasi 
kependudukan di Kabupaten 
Lombok Timur 

 Peningkatan cakupan data 
kependudukan diatas indikator 
target kinerja nasional 

 Pengembangan aplikasi Bakso 
berbasis android 

 One Data Policy kependudukan di 
Kabupaten Lombok Timur 

 Rapat Monitoring dan evaluasi 








