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Puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan 

rahmat dan hidayah-Nya semata, Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 
Angkatan XXIV Tahun 2022 dengan Judul “STRATEGI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI 
SIJARI ASMAT” telah selesai kami susun sesuai waktu yang telah ditentukan.  
Dalam menyusun Proyek Perubahan ini, kami mendapatkan pencerahan, bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk hal tersebut diatas, maka perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang 
tidak terhingga kepada : 
1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso juga selaku Mentor, Bapak Drs. H. BAMBANG 

SOEKWANTO, MM, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, masukan dan arahan. 
2. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Aries Agung 

Paewei, yang telah berkenan menampatkan kami pada BPSDA Provinsi Jawa Timur; 
3. Bapak Dr. Ir. I Made Sukartha, CES, Widyaiswara merangkap Coach yang selalu memberi bimbingan 

dan arahan;  
4. Seluruh Widyaiswara dan Narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 

XXIV Tahun 2022, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepemimpinan yang baik. 
5. Seluruh sahabat-sahabat peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 

2022 yang telah mewarnai hari-hari selama pelaksanaan diklat dengan serius namun penuh 
kekeluargaan dan kebahagiaan.  

6. Panitia Penyelenggara Pelatihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa 
Timur, yang sangat komunikatif dan membantu kelancaran dalam proses diklat. 

7. Seluruh staf Sekretariat DPRD, serta Tim Efektif Internal, yang telah membantu dan mendukung 
dalam penyusunan proyek perubahan. 

8. Keluarga tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan 
perhatian serta doa, hingga selesai PKN Tingkat II ini. 

Proyek Perubahan ini seperti yang telah disampaikan diawal adalah sebuah rancangan awal yang akan 
dikembangkan secara berkesinambungan. Untuk itu, sumbangan pemikiran, kritik dan saran sangat kami 
butuhkan, dalam pengembangannya, agar nilai kemanfaatannya menjadi lebih besar bagi masyarakat.  
  

Surabaya, 7 Desember 2022 
Proyek Leader 
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KATA PENGANTAR 
“Dengan inovasi penyediaan aplikasi penjaringan 

aspirasi masyarakat diharapkan segenap lapisan 
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa 
terbatas ruang dan waktu. 

Project Leader 
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Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan suatu keharusan untuk dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat di pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya DPRD difasilitasi/didukung oleh Sekretariat DPRD 

sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain hal 

tersebut juga dimanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, 

dan Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahu 2018. Sekretariat DPRD dalam 

menjalankan tugaskan secara spesifik mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 135 

Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.  

Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut tugas utama Sekretariat DPRD adalah 

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sedangkan salah satu fungsi  

Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi DPRD untuk Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. 

 

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat selama ini masih dilakukan 

secara konvensional yaitu dilakukan melalui pelaksanaan Reses Anggota DPRD 

yang dilaksanakan satu kali setiap masa sidang atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun 

sidang dengan peserta yang sangat terbatas. Sedangkan penyampaian aspirasi 

masyarakat secara langsung kepada DPRD belum dapat dilakukan dengan baik 

karena belum adanya fasilitas yang memadai untuk menampung aspirasi 

masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung saat ini masih 

dilakukan secara non formal dengan mendatangi atau berkomunikasi para Anggota 

DPRD.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dianggap penting untuk 

melakukan inovasi untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat secara 

langsung dengan menggunakan media digital yaitu penerapan aplikasi untuk 

penjaringan aspirasi masyarakat. Dengan inovasi penyediaan aplikasi penjaringan 

aspirasi masyarakat diharapkan segenap lapisan masyarakat dapat menyampaikan 

aspirasi secara langsung tanpa terbatas ruang dan waktu. 



LATAR 

BELAKANG 

penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD 
memberikan saran dan pendapat berupa 
Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil 
reses/penjaringan aspirasi masyarakat 
sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi 
kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras 
dengan pencapaian sasaran pembangunan 
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang RPJMD. Selaras dengan hal tersebut, 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso No. 7 Tahun 2016 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Perangkat 
Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 135 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bondowoso, Sekretariat DPRD 
merupakan unsur pelayanan administrasi dan 
pemberian dukungan terhadap tugas dan 
fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh 
Sekretaris DPR yang secara teknis operasional 
berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Pimpinan DPRD dan secara 
administratif bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

S 
esuai dengan Pasal 78 Ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa  dalam  
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Salah satu tugas Sekretariat DPRD 
adalah memberikan dukungan 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
dalam bidang penyerapan dan 
penghimpunan aspirasi masyarakat. 
Serap aspirasi yang dilakukan oleh 
DPRD selama ini hanya dilakukan 
melalui reses Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang dilakukan sebanyak 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) masa siding, jadi 1 
tahun hanya 3 (tiga) kali reses. Tema 
pelaksanaan reses tiap-tiap masa 
sidang berbeda-beda, yaitu: 
  
a. Pelaksanaan masa reses pertama. 

Tema pelaksanaan masa reses 
pertama untuk bertemu dengan 
konstituen adalah terkait dengan 
penjaringan aspirasi masyarakat 
yang disesuaikan dengan tema 
pembangunan tahun berkenaan. 
 

b. Pelaksanaan masa reses kedua 
Tema pelaksanaan masa reses kedua 
adalah informasi hasil pelaksanaan 
hasil reses tahun berkenaan yang 
dapat diakomodir dalam 
program/kegiatan pembangunan 
pemerintah daerah. 

c. Pelaksanaan masa reses ketiga  
 
Tema pelaksanaan masa reses ketiga 
adalah informasi terkait evaluasi 
pelaksanaan/program kegiatan hasil 
reses. 
 

Dalam pelaksanaan reses pada tiap-tiap 
masa reses, dapat juga disampaikan 
aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat untuk mendapatkan tindak 
lanjut baik secara langsung maupun 
dari program/kegiatan pemerintah 
daerah pada Perubahan APBD tahun 
berkenaan. 
 
.  

Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat  
yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD 
adalah melalui pelaksanaan reses yang 
pesertanya sangat terbatas, sedangkan 
aspirasi langsung dari masyarakat 
belum terfasilitasi atau terwadahi 
dengan baik. Sehingga masyarakat 
masih harus ke sana kemari dalam 
menyampaikan aspirasinya. 
Pelaksanaan penjaringan aspirasi yang 
dilakukan dengan reses, belum bisa 
mengcover dan mencerminkan aspirasi 
masyarakat secara keseluruhan karena 
yang diundang orangnya sangat 
terbatas.  
 
Selain hal tersebut, juga merugikan 
anggota DPRD karena aspirasi yang 
disampaikan kepada DPRD melalui 
kegiatan reses, masyarakat 
menganggap bahwa aspirasi tersebut 
sudah disetujui dan ditindaklanjuti oleh 
pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi 
karena masyarakat menganggap bahwa 
DPRD adalah oraang yang super power 
sehingga apa yang diakomodir oleh 
DPRD “pasti” terealisasi. Dan apabila 
tidak terealisasi, maka masyarakat 
akan mempertanyakan dan dapat 
kehilangan kepercayaan kepada 
Anggota DPRD. Pelaksanaan reses 
Anggota DPRD yang telah difasilitasi 
Sekretariat DPRD adalah buku panduan 
reses, pendamping reses, moderator, 
tenda, kursi, generator set (genset), 
administrasi, dan konsumsi serta 
melaksanakan pengawasan entry data 
hasil reses yang dikelompokkan pada 
masing-masing urusan dan dijadikan 
buku untuk dilaporkan dalam rapat 
paripurna, selanjutnya menjadi pokok-
pokok pikiran DPRD yang siap menjadi 
salah satu acuan dalam penyusunan 
RKPD melalui Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) 
Kabupaten. 
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Permasalahan yang dihadapi saat ini 
adalah belum adanya system pelaksanaan 
penjaringan aspirasi masyarakat yang 
mencerminkan aspirasi keseluruhan 
masyarakat karena tidak melibatkan active 
participation masyarakat. Penyampaian 
aspirasi masyarakat selama ini masih 
terkesan liar dan tidak terkoordinir. Selain 
hal tersebut, juga kurangnya regulasi yang 
mengatur pelaksanaan reses Anggota 
DPRD. Keberadaan regulasi tersebut selain 
memberikan panduan pada DPRD dan 
Sekretariat DPRD dalam memberikan 
dukungan pelaksanaan reses. Hal tersebut 
mengakibatkan pokok-pokok pikiran DPRD 
yang menjadi salah satu acuan untuk 
penyusunan RKPD kurang sesuai dengan 
tema pembangunan tahun berkenaan, 
Sesuai data dari BP4D, pokok-pokok 
pikiran DPRD yang dapat diakomodir ke 
dalam program/kegiatan pemerintah 
daerah  masih rendah yaitu rata-rata 8-10 
% setiap tahun anggaran. 
 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, 
maka diambil langkah strategis melalui 
strategi penjaringan aspirasi masyarakat 
dengan digital system yang diharapkan 
dapat melibatkan masyarakat secara 
langsung untuk menyampaikan aspirasinya 
tanpa tersekat ruang dan waktu, dan akan 
ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD 
sesuai jenis aspirasi dan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.  
Gambaran keadaan yang diharapkan 
adalah terwujudnya strategi kebijakan 
tentang penjaringan aspirasi masyarakat 
dengan digital system. Harapannya adalah  
terwujudnya partisipasi aktif masyarakat 
dalam menyampaikan aspirasi sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang baik 
kepada pokok-pokok pikiran DPRD sesuai 
dengan arah dan tema pembangunan 
daerah. 
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NAMA GAGASAN PROYEK  

PERUBAHAN & DESKRIPSI 

1. Nama Gagasan Proyek Perubahan 
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2.  Deskripsi Proyek Perubahan 
Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat  yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD 
adalah melalui pelaksanaan reses yang pesertanya sangat terbatas, sedangkan 
aspirasi langsung dari masyarakat belum terfasilitasi atau terwadahi dengan baik. 
Sehingga masyarakat masih harus ke sana kemari dalam menyampaikan aspirasinya. 
Pelaksanaan penjaringan aspirasi yang dilakukan dengan reses, belum bisa 
mengcover dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan karena yang 
diundang orangnya sangat terbatas.  
 
Selain hal tersebut, juga merugikan anggota DPRD karena aspirasi yang disampaikan 
kepada DPRD melalui kegiatan reses, masyarakat menganggap bahwa aspirasi 
tersebut sudah disetujui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut 
terjadi karena masyarakat menganggap bahwa DPRD adalah oraang yang super 
power sehingga apa yang diakomodir oleh DPRD “pasti” terealisasi. Dan apabila tidak 
terealisasi, maka masyarakat akan mempertanyakan dan dapat kehilangan 
kepercayaan kepada Anggota DPRD. Pelaksanaan reses Anggota DPRD yang telah 
difasilitasi Sekretariat DPRD adalah buku panduan reses, pendamping reses, 
moderator, tenda, kursi, generator set (genset), administrasi, dan konsumsi serta 
melaksanakan pengawasan entry data hasil reses yang dikelompokkan pada masing-
masing urusan dan dijadikan buku untuk dilaporkan dalam rapat paripurna, 
selanjutnya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang siap menjadi salah satu acuan 
dalam penyusunan RKPD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) Kabupaten. 
 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diambil langkah strategis melalui 
strategi penjaringan aspirasi masyarakat dengan digital system yang diharapkan 
dapat melibatkan masyarakat secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya 
tanpa tersekat ruang dan waktu, dan akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD 
sesuai jenis aspirasi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
 
Gambaran keadaan yang diharapkan adalah terwujudnya strategi kebijakan tentang 
penjaringan aspirasi masyarakat dengan digital system. Harapannya adalah  
terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pokok-pokok pikiran DPRD sesuai 
dengan arah dan tema pembangunan daerah. 
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AREA DAN  
FOKUS 
PERUBAHAN 

1. Area Proyek Perubahan 
 

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang road map 
reformasi birokrasi 2020-2024 yang menjadi 
tindak lanjut dari Perpres 81 tahun 2010 tentang 
grand design reformasi birokrasi 2010-2025. 
Bahwa terdapat delapan area perubahan, 
diantaranya adalah : 
 
a) Mindset dan Cultural Set Aparatur. Prilaku 

negatif birokrat telah memberi kesan negatif. 
Kesan lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, 
tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan 
lainnya telah menjadi handycap. Untuk itu 
perubahan mental aparatur harus didorong 
agar tercipta budaya kerja positif yang 
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang 
bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta 
mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas.  
 

b) Penguatan Pengawasan. Lemahnya  sistem 
pengawasan menimbulkan banyaknya 
penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. 
Kelemahan pengawasan yang kronis telah 
merubah menjadi sebuah kebiasaan negatif 
tersebut menjadi budaya. Karena itu 
perubahan atau penguatan sistem 
pengawasan sangat diperlukan. 
 

c) Akuntabilitas Kinerja. Kemampuan 
Pemerintah dalam  menunjukkan kinerja yang 
mampu menghasilkan outcome (hasil yang 
bermanfaat) bagi masyarakat masih sering 
dipertanyakan, untuk itu penguatan 
penerapan akuntabilitas kinerja akan 
mendorong birokrasi berkinerja  lebih 
akuntabel dan transparan. Sehingga penilaian 
kinerja dan prestasi kerja akan lebih dapat 
dipertanggungjawabkan 
 

STRATEGI PENJARINGAN  ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI    SIJARI ASMAT 



d) Kelembagaan (Penataan dan Penguatan 
Organisasi). Struktur organisasi yang terlalu 
gemuk dan panjangnya rentang kendali, 
menyebabkan birokrasi yang berbelit, 
pelayanan dan pengambilan keputusan yang 
lambat, serta timbulnya  budaya feodal 
aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem 
kelembagaan akan mendorong efisiensi, 
efektivitas, dan percepatan proses pelayanan 
dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.  
 

e) Penataan Tata Laksana. Kejelasan proses 
bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi 
pemerintah juga sering menjadi kendala. 
Seringkali proses pelayanan berjalan tanpa 
kepastian,  karena belum terbentuknya 
sistem tatalaksana yang baik. Perubahan 
sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam 
rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga 
untuk mengubah mental dan cara berfikir 
aparatur. 
 

f) Penataan SDM Aparatur. Manajemen SDM 
yang baik sejak dari perencanaan pegawai, 
pengadaan, hingga pemberhentian akan 
berpotensi menghasilkan SDM yang tidak 
kompeten. Hal ini tentunya berpengaruh 
pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan. Untuk itu, perubahan 
pengelolaan SDM harus dilakukan untuk 
memperoleh SDM yang profesional. 

  
  
Peraturan Perundang-undangan.  
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan 
dan disharmoni, sering dimanfaatkan oleh 
aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat 
merugikan negara. Untuk menghindari hal 
tersebut, perubahan/penguatan terhadap sistem 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
efektif sangatlah dibutuhkan demi kepentingan 
masyarakat.  

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  
Penerapan manajemen pelayanan publik 
saat ini belum sepenuhnya mampu 
mendorong peningkatan kualitas 
pelayanan, yang lebih cepat, murah, 
berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, 
dan terjangkau. Penguatan manajemen 
pelayanan publik menjadi krusial, 
sehingga diharapkan mampu mendorong 
peningkatan profesionalisme penyedia 
pelayanan serta peningkatan kualitas 
pelayanan. 
  
Bila mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Roadmap Reformasi 
Birokrasi 2015 – 2019 tentang area 
reformasi birokrasi tersebut diatas, maka 
yang menjadi fokus RPP ini adalah: 
Penataan tata laksana, yaitu tersedianya 
Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat untuk mempermudah 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 
pada DPRD Kabupaten Bondowoso. 
  
2. Fokus Proyek Perubahan 

 
Fokus perubahan adalah pada Penataan 
Tatalaksana yaitu Inovasi Sistem 
Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat untuk mempermudah 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 
pada DPRD Kabupaten Bondowoso 
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TUJUAN  

PROYEK PERUBAHAN 

Tujuan proyek perubahan penjaringan aspirasi 
masyarakat melalui digital system yaitu aplikasi 
SIJARI ASMAT : Sistem Informasi Penjaringan 
Aspirasi Masyarakat.  Yaitu :  
 
1. Tujuan jangka pendek 

a. Perwujudan kebijakan tentang 
penyediaan aplikasi SIJARI ASMAT : 
Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat. 

b. Implementasi aplikasi SIJARI ASMAT : 
Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat pada seluruh ASN yang 
terkait dengan kegiatan penjaringan 
aspirasi di lingkungan Sekretariat DPRD. 

  
2. Tujuan jangka menengah 

a. Implementasi  aplikasi SIJARI ASMAT : 
Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat pada seluruh Anggota DPRD. 

b. Sosialisasi dan implementasi SIJARI 
ASMAT : Sistem Informasi Penjaringan 
Aspirasi Masyarakat pada masyarakat 
yang dilakukan oleh DPRD didukung 
Sekretariat DPRD. 

c. Peningkatan kualitas pokok-pokok 
pikiran DPRD yang tepat sasaran dan 
tepat program. 

3. Tujuan jangka panjang 
a. Pengembangan desain SIJARI ASMAT : 

Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat yang terkoneksi dengan 
aplikasi kependudukan untuk akses NIK 
(Nomor Induk Kependudukan) dalam 
rangka pembatasan masyarakat yang 
menyampaikan aspirasi. 

b. Pengembangan desain SIJARI ASMAT : 
Sistem Informasi Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat yang terkoneksi dengan 
aplikasi SIPD pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitan dan 
Pengembangan Daerah (BP4D) untuk 
mendukung penyusunan RKPD yang 
lebih berkualitas. 

MANFAAT 

PROYEK PERUBAHAN 
Manfaat dari proyek  perubahan dibagi menjadi  

manfaat internal dan manfaat  eksternal, yaitu 

manfaat yang  dapat memberikan nilai tambah  

dan dirasakan oleh instansi unit  kerja maupun 

stakeholder. 

1. Manfaat Internal 
• Memberikan kemudahan Sekretariat 

DPRD dalam memfasilitasi Anggota 
DPRD untuk penjaringan aspirasi dari 
masyarakat. 

• Memberikan kontribusi dalam 
penyusunan pokok-pokok pikiran 
DPRD yang tepat sasaran dan tepat 
program. 
 

2.   Manfaat eksternal : 
Bagi Pemerintah Daerah 
• Meningkatkan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah yang tepat 
sasaran dan berkelanjutan dalam 
rangka percepatan terwujudnya visi 
dan misi pemerintah daerah. 
 

Bagi Masyarakat 
• Mempermudah masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi. 
• Masyarakat dapat berpartisipasi aktif 

dalam perencanaan pembangunan 
daerah. 
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OUTPUT KUNCI 

Output dan Outcome merupakan keluaran produk inovasi yang terdapat dalam proyek perubahan 
beserta benefit yang hendak dicapai dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan, output 
kunci yang akan dicapai pada proyek perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN 

OUTPUT 
1. Melaksanakan konsultasi dengan mentor dan 

unsur Pimpinan DPRD serta koordinasi dengan 
unsur pejabat dan tenaga teknis di Sekretariat 
DPRD.      Deskripsi : Sebagai atasan 
memberikan persetujuan dan masukan 
terhadap rencana poryek perubahan, 
memberikan akses terhadap koordinasi 
stakeholder eksternal 
 

2. Melaksanakan penyusunan aplikasi SIJARI 
ASMAT yang nantinya akan menjadi media 
strategi penjaringan aspirasi masyarakat 
dengan digital system.                              Deskripsi 
: Penyusunan aplikasi SIJARI ASMAT yang akan 
di terapkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bondowoso akan menjadi media efektif untuk 
menjaring aspirasi masyarakat berbasis digital, 
sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini dan 
masa mendatang 
 

3. Melaksanakan FGD untuk menyusun rancangan 
awal desain strategi penjaringan aspirasi 
masyarakat dengan aplikasi SIJARI ASMAT 
dengan melibatkan unsur Sekretariat DPRD.                                
Deskripsi : Pertemuan dengan stakeholder 
proyek perubahan untuk merumuskan 
rancangan awal desain strategi penjaringan 
aspirasi masyarakat dengan aplikasi SIJARI 
ASMAT dengan melibatkan unsur Sekretariat 
DPRD. 
 

4. Mengumpulkan semua data dasar penjaringan 
aspirasi masyarakat dalam penyusunan desain 
aplikasi SIJARI ASMAT. 

OUTCOME 
1. Terlaksananya penerapan 

penjaringan  aspirasi masyarakat di 
Kabupaten Bondowoso                 
Deskripsi : Terlaksananya 
penerapan penjaringan  aspirasi 
masyarakat di Kabupaten 
Bondowoso 
 

2. Terfasilitasinya aspirasi masyarakat 
di Kabupaten Bondowoso        
Deskripsi : Terfasilitasinya aspirasi 
masyarakat di Kabupaten 
Bondowoso 
 

3. Meningkatnya kebijakan produk 
hukum DPRD Kabupaten 
Bondowoso berdasarkan aspirasi  
masyarakat.                                            
Deskripsi : Meningkatnya kebijakan 
produk hukum DPRD Kabupaten 
Bondowoso berdasarkan aspirasi  
masyarakat. 
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LAPORAN 
AKSI  
PERUBAHAN 

A. Milestone Proyek Perubahan  
Milestone dalam sebuah proyek 
perubahan merupakan tonggak penting 
yang mempengaruhi aktivitas proyek. 
Milestone merupakan roadmap atau 
langkah tahapan menuju kondisi yang 
diinginkan tercapai. 
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No PENTAHAPAN  (MILESTONES) WAKTU OUTPUT 

A.   Jangka Pendek  2 Bulan 

1  Konsultasi dan koordinasi dengan 

Sekretaris Daerah (mentor) , Bupati, dan 

Unsur Pimpinan DPRD. 

Minggu II 

September 

2022 

Lembar konsultasi dan dokumentasi saat 

konsultasi dengan mentor 

2  Rapat koordinasi dengan stakeholder 

internal Sekretariat DPRD dalam 

persamaan persepsi melaksanakan inovasi 

proyek perubahan 

Minggu II 

September 

2022 

Adanya dokumen pendukung : 

-  Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- Notulen  

Dokumentasi 

3  Konsultasi dengan Widyaiswara (Coach) Minggu IV 

September 

2022 

Lembar konsultasi dan dokumentasi saat 

konsultasi dengan Widyaiswara (Coach). 

4  Pembentukan tim efektif proyek 

perubahan penyusunan Aplikasi  SIJARI 

ASMAT 

Minggu II 

Oktober 2022 

Adanya dokumen pendukung : 

-  Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- SK Tim efektif 

- Dokumentasi 

5  Koordinasi dengan tim efektif mengenai 

teknis tugas dan fungsi penyusunan inovasi 

proyek perubahan 

Minggu III 

Oktober 2022 

Adanya dokumen pendukung : 

-  Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- Dokumentasi 

6  Mengumpulkan semua data dasar 

penjaringan aspirasi masyarakat dalam 

penyusunan desain aplikasi  SIJARI ASMAT  

Minggu III 

Oktober 2022 

Adanya dokumen pendukung : 

 Dokumentasi 

7  Pembuatan  aplikasi  SIJARI ASMAT dan 

pengujian sistem aplikasi 

Minggu IV 

Oktober 2022 

  Adanya dokumen pendukung: 

- Menualbook aplikasi 

Dokumentasi 
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No PENTAHAPAN  (MILESTONES) WAKTU OUTPUT 

A.   Jangka Pendek  2 Bulan 

8  Melaksanakan FGD untuk menyusun 

rancangan awal desain strategi penjaringan 

aspirasi masyarakat dengan aplikasi  SIJARI 

ASMAT.  

Minggu III 

Nopember 

2022 

Adanya dokumen pendukung : 

-  Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- Notulen  

- Dokumentasi 

9  Simulasi implementasi SIJARI ASMAT  pada 

seluruh ASN pada Sekretariat DPRD 

Minggu IV  

November 

2022 

Adanya dokumen pendukung: 

- Absensi 

- Dokumentasi 

10  Simulasi implementasi SIJARI ASMAT 

dengan perwakilan masyarakat. 

Minggu IV  

November 

2022 

Adanya dokumen pendukung : 

- Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- Dokumentasi 

11  Soft Launching  aplikasi  SIJARI ASMAT Minggu IV  

November 

2022 

Adanya dokumen pendukung : 

- Undangan rapat koordinasi 

- Daftar hadir 

- Materi launching 

- Dokumentasi 

B  Jangka Menengah     

1 Implementasi  aplikasi  SIJARI ASMAT pada 

seluruh Anggota DPRD. 

Tahun 2023 Sosialisasi dan Implementasi  aplikasi  

SIJARI ASMAT pada seluruh Anggota DPRD. 

2 Sosialisasi dan implementasi aplikasi  SIJARI 

ASMAT pada masyarakat yang dilakukan 

oleh DPRD didukung Sekretariat DPRD. 

Tahun 2023 Sosialisasi dan implementasi aplikasi  

SIJARI ASMAT pada masyarakat yang 

dilakukan oleh DPRD bekerja sama dengan 

Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan Kepala 

Kecamatan 

3 Peningkatan kualitas pokok-pokok pikiran 

DPRD yang tepat sasaran dan tepat 

program. 

Tahun 2023 Pokok-pokok pikiran DPRD yang 

berkualitas dengan tepat sasaran dan 

tepat program. 
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No PENTAHAPAN  (MILESTONES) WAKTU OUTPUT 

A.   Jangka Panjang     

1 Pengembangan desain aplikasi  SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

kependudukan pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan SIpil 

Tahun 2024 Pengembangan desain aplikasi  SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

kependudukan untuk akses  Nomor Induk 

Kependudukan dalam rangka pembatasan 

masyarakat yang menyampaikan aspirasi. 

2 Pengembangan desain aplikasi  SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

Perencanaan pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitan dan 

Pengembangan Daerah (BP4D).  

Tahun 2024 Pengembangan desain aplikasi  SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

SIPD pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitan dan 

Pengembangan Daerah (BP4D) untuk 

mendukung penyusunan RKPD yang lebih 

berkualitas. 

3 Pengembangan desain aplikasi SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika.  

Tahun 2024 Pengembangan desain aplikasi SIJARI 

ASMAT yang terkoneksi dengan aplikasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

sebagai pengampu server induk 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 



Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi pelaksana proyek kegiatan 
yang meliputi pejabat dan staf fungsional umum, sebagaimana pada gambar berikut : 

B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN 

Tata Kelola Proyek Perubahan 

Mentor : 
  

Drs. H. BAMBANG SOEKWANTO, MM 

  

Project 
 

 SHOLIKIN, S.Pd., SH., M.Si 

COACH 
  

Dr. Ir. I MADE SUKARTHA, CES 

  Tim Efektif 

Project Sponsor / Mentor (Drs. H. BAMBANG 
SOEKWANTO, MM) 
Mempunyai tugas dan tanggungjawab : 
• Sebagai atasan langsung yang 

memberikan persetujuan dan arahan atas 
dokumen proposal 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 
penerapan 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 BPSDM Jatim) Dr. Ir. I MADE 
SUKARTHA, CES  
mempunyai tugas dan tanggungjawab : 
• Melakukan monitoring secara regular terhadap 

kegiatan Project Leader; 
• Memberikan saran dan masukan selama 

pelaksanaan kegiatan; 
• Melakukan intervensi bila Project Leader  

mengalami permasalahan; 
• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

Project Leader (SHOLIKIN, S.Pd., SH., M.Si, 
mempunyai tugas dan tanggungjawab : 
• Melakukan eksekusi 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 penerapan 
proyek perubahan; 

• Melakukan monitoring dan perekaman terhadap 
setiap milestone yang dihasilkan Tim Efektif; 

• Menyusun laporan proyek perubahan, mulai dari 
proses penyusunan rancangan proyek perubahan 
sampai dengan hasil capaian  implementasi proyek 
perubahan. 

STRATEGI PENJARINGAN  ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI    SIJARI ASMAT 



Tim Efektif I Administrasi 
• Penyiapan kebututuhan administrasi 
• Memfasilitasi kebutuhan rapat 

koordinasi  
• Melakukan pencatatan hasil 

koordinasi dengan stakeholders 
• Monitoring dan evaluasi. 

Tim Efektif I IT 
• Membantu pelaksanaan pengembangan 

implementasi IT 
• Mengkordinasikan pengembangan 

aplikasi 
• Maintenance kemungkinan terjadinya 

sistem eror 
• Monitoring dan evaluasi. 

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder 

b)Identifikasi Peran Stakeholder 
Dalam organisasi publik, sangat penting untuk 
mengetahui siapa stakeholder yang memiliki 
kepentingan dan pengaruh terhadap program 
yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu 
dikenali jenis stakeholder sebagai berikut : 
 
Jenis Stakeholder :  
Stakeholder Primer , Stakeholders yang 
langsung dipengaruhi oleh program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tertentu. 
Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun 
negatif. Terdiri dari Asisten 1 (Pemerintahan), 
Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, 
Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD, 
Kepala Bagian Dukungan dan Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD 
 
Stakeholder Sekunder  
Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi 
oleh program yang dijalankan oleh organisasi 
publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat 
positif maupun negatif. Terdiri dari Staf 
Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informarmatika, Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitan dan Pengembangan 
Daerah (BP4D), Kepala Kecamatan, Kepala 
Kelurahan, Kepala Desa, Masyarakat, LSM 
 
Stakeholder Utama 
Stakeholders yang memiliki 
pengaruh/kewenangan legal dalam hal 
pengambilan keputusan terhadap program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tersebut, yakni 
Bupati Bupati Bondowoso, Pimpinan DPRD, 
Sekretaris Daerah 

a)Identifikasi Stakeholder 
Stakeholder didefinisikan sebagai 
“perorangan maupun kelompok-
kelompok yang terkait, baik berasal dari 
dalam maupun dari luar organisasi yang 
berpengaruh maupun terpengaruh oleh 
tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan 
sebuah Tim”. 
 
Stakeholder Internal terdiri dari : Bupati 
Bondowoso, Pimpinan DPRD, Sekretaris 
Daerah, Asisten  1 ( Pemerintahan), 
Kepala Bagian Umum pada Sekretariat 
DPRD, Kepala Bagian Keuangan pada 
Sekretariat DPRD, Kepala Bagian 
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD, 
Staff Sekretariat DPRD 
 
Stakeholder Eksternal terdiri dari : 
Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika, Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah ( BP4D), 
Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, 
Kepala Desa, Masyarakat, LSM 
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c) Indikator Penilaian Stakeholder 

d) Matriks Kekuatan Pengaruh, Keterlibatan Dan Kepentingan Stakeholder 
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Kategori peringkat dan strategi kerjasama 
dengan stakeholder berdasarkan 
pengaruh/minat/ kepentingannya dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
 Apathetics (Low power, less interested 

people) nilai 3 – 5,25 simbul (- -) : 
Kelompok yang memiliki pengaruh kecil 
dan kepentingannya rendah (monitor 
terus golongan ini, tapi jangan sampai 
membuat bosan dengan komunikasi anda 
yang berlebihan 

 Latens  (High Power, less interested people) 
nilai 5,26 – 7,51 simbul (+ -) : Kelompok 
yang memiliki pengaruh besar tetapi 
kepentingannya rendah(cukup bekerja dg 
mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu 
terlalu banyak sehingga mereka malah bosan 
dengan pesan kita) 

 Defender (Low power, High interested 
people) nilai 7,52 - 9,77 simbul (- +) : 
Kelompok yang memiliki 
pengaruh kecil tetapi 
kepentingannya tinggi(pertahankan 
agar orang yg masuk golongan ini 
tetap dijaga mendapatkan informasi, 
dan usahakan bicara dg mereka 
untuk memastikan tidak ada masalah 

 Promoters (High Power, High 
Interested people) 9,78 – 12,00 
simbul (+ +) : Kelompok yang 
memiliki pengaruh besar dan 
kepentingannya tinggi(harus 
melibatkan orang orang tersebut 
karena memiliki pengaruh besar). 
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e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder 

 

LATENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APATHETICS 
 

•  Masyarakat 

• LSM 

 

 

 

 

PROMOTERS 

•   Bupati Bondowoso 

• Pimpinan DPRD 

•   Sekretaris Daerah 

 

 

 

 

 

 

DEFENDERS 
 
 
 
 

 

 

 

(-) 
X Kepentingan 

( + ) 

Pengaruh 

PROMOTERS : 
influence besar, interest besar, memiliki kepentingan 

be-  sar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk 

membantu  membuatnya berhasil (atau 

menggelincirkannya). 

DEFENDERS : 
influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan 

priba-  di dan dapat menyuarakan dukungannya 

dalam komunitas,  tetapi kekuatannya kecil untuk 

mempengaruhi upaya. 

LATENTS : 
influence besar, interest kecil, tidak memiliki 

kepentingan  khusus maupun terlibat dalam Upaya, 

tetapi memiliki  kekuatan besar untuk 

mempengaruhi Upaya jika mereka  menjadi tertarik. 

APATHETICS : 
influence kecil, interest kecil, kurang memiliki 

kepentingan  maupun kekuatan, bahkan mungkin 

tidak mengetahui  adanya upaya. 

• Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

• Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informarmatika 

• BP4D 
• Kepala Kecamatan 
• Kepala Kelurahan 
• Kepala Desa 

• Asisten 1  
• Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD 
• Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat 

DPRD 
• Kepala Bagian Dukungan Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD 
• Staf Sekretariat DPRD 
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f) Tekhnik Komunikasi masing-masing   Stakeholder 

Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi 
stakeholders, menggunakan strategi komunikasi yang dapat 
dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan 
dan manfaat kepada semua stakeholders dari proyek 
perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring 
style, dan relinquishing style dengan cara : 

1. Promoter: 
a) Terus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan 

mentor. 
b) Terus dilaporkan tahapan dan kemajuan kegiatan 

perubahan kepada mentor. 
c) Terus diminta arahan setiap ada kendala sekecil apapun 
d) Diberikan kesempatan pada setiap anggota tim 

menyampaikan pendapat dan gagasan secara lisan 
maupun tulisan. 
 

2. Latens: 
a) Memberi kesempatan menyampaikan gagasan baik 

secara lisan maupun tulisan.    
b) Menyampaikan hasil proyek perubahan, khususnya 

yang berkaitan dengan tupoksi. 
c) Menjaga komunikasi pada setiap tahapan proyek 

perubahan. 
 

3. Defender 
a) Memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat 

baik secara lisan maupun tulisan. 
b) Menyampaikan hasil proyek perubahan, khususnya 

yang berkaitan dengan tupoksi 
c) Melibatkan dalam proses proyek perubahan sesuai 

dengan kebutuhan. 
d) Tetap menjaga komunikasi setiap tahap proyek 

perubahan 
 

4. Appathetic:        
• Dilibatkan pada saat tahap dibutuhkan, dengan tujuan 

memberikan pengertian dan meminta asupan, dengan 
harapan kelompok ini dapat bergeser menjadi kelompok 
defender 
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D. Kriteria Keberhasilan 

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu 
adanya faktor kunci keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat 
diukur dengan jelas. 

 
Desain content marketing menggunakan empat strategi atau 
yang lebih dikenal dengan 4 P product (produk), price (harga), 
place (tempat), promotion (promosi). Keempat strategi 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
- Product adalah barang dan jasa yang ditawarkan sebagai 

sebuah kebutuhan. 
 

- Price merupakan salah satu bagian yang sangat penting 
dalam pemasaran suatu produk.  
 

- Place adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai 
tempat usaha yang dijalankan.  
 

- Promotion yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan/ 
mengkomunikasikan manfaat produk yang ditawarkan dan 
mempersuasi pelanggan untuk membelinya. 

 

Strategi Marketing 

1. Adanya dukungan dari Bupati Kabupaten 
Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan STRATEGI 

PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKATMELALUI SIJARI ASMAT 

 
2. Adanya dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kabupaten Bondowso dalam Perencanaan dan 
Pelaksanaan Proyek Perubahan 
 

3. Adanya dukungan dari Stakeholder Kunci dalam 
Pelaksanaan Proyek Perubahan 

Product      : Aplikasi SIJARI ASMAT 

Place          : Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso 

Price           : APBD Kabupaten Bondowoso 

 

Promotion : media online, media sosial dan media 

cetak. 
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IMPLEMENTASI 

SIJARI ASMAT 
SISTEM INFORMASI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT 
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SIJARI ASMAT 
SISTEM INFORMASI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT 

BIMBINGAN DAN KONSULTASI DENGAN COACH 
BAPAK Dr. Ir. I MADE SUKARTHA,CES 
JUM’AT, 23 SEPTEMBER 2022 

Konsultasi proyek perubahan “Strategi Penjaringan Aspirasi 

Masyarakat Melalui SIJARI ASMAT di Kabupaten 

Bondowoso” dengan Widyaiswara selaku Coach yaitu 

Bapak Dr. Ir. I Made Sukartha, CES mendapatkan 

dukungan yang sangat baik dan memberi saran serta 

masukan yaitu terkait judul yang semula …..dengan SI 

JASMAS diubah menjadi …..melalui SI JARI ASMAT 

dengan tujuan agar spesifik dan mudah diingat. Selain hal 

tersebut, juga terkait dengan milestone harus menunjukkan 

output yang jelas dan dapat didokumentasikan. Misalnya 

undangan rapat, daftar hadir, catatan hasil rapat, 

foto/dokumentasi, dan sebagainya. Untuk materi yang lain 

sudah baik. 
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BIMBINGAN DAN KONSULTASI DENGAN MENTOR 
BAPAK Drs. H. BAMBANG SOEKWANTO, MM 
SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 

Konsultasi proyek perubahan “Strategi Peningkatan 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan SIJASMAS” 

dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso 

selaku Mentor yaitu Bapak Drs. H. Bambang 

Soekwanto, MM. mendapatkan apresiasi dan 

dukungan yang sangat baik dan memberi saran serta 

masukan bahwa aplikasi yang akan disajikan kepada 

masyarakat harus bersifat sederhana, mudah 

dipahami, dan mudah diakses untuk menyampaikan 

aspirasi masyarakat serta tidak rumit. Meskipun 

demikian tidak mengurangi subtansi untuk 

kelengkapan data yang sesuai dengan perencanaan 

pembangunan. Terkait masuk atau tidaknya aspirasi 

pada dalam perencanaan pembangunan, disesuaikan 

dengan sekala prioritas tema pembangunan pada 

tahun berkenaan. Kecuali, yang bersifat urgent dapat 

segera ditindaklanjuti. 
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BIMBINGAN DAN KONSULTASI DENGAN PIMPINAN DPRD 

TANGGAL 14 DAN 19 SEPTEMBER 2022 

Konsultasi proyek perubahan “Strategi Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan SIJASMAS” 

dengan Pimpinan DPRD (Bpk. H. Ahmad Dhafir, Bpk. Sinung Sudrajad, S.Sos., Bpk. Drs. H. Buchori 

Mun’im, dan Bpk. H. Supriyadi, SE.) didampingi Bpk. Sekretaris Daerah (Drs. H. Bambang Soekwanto, 

MM.) secara prinsip mendukung karena rencana proyek perubahan tersebut merupakan bentuk pelayanan 

kepada masyarakat berupa kemudahan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD secara 

efektif dan efisien melalui aplikasi yang digagas yaitu SIJASMAS. Perlu diingat bahwa mungkin masyarakat 

Bondowoso  banyak yang memiliki HP Android, tetapi untuk mengoperasikan system belum tentu banyak 

yang bisa. Maka dari itu, dalam membuat system aplikasi harus mudah dan tidak rumit bagi masyarakat 

jangan serumit SIPD karena SIPD hanya dapat dioperasikan orang ahli IT. 
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RAPAT KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONDOWOSO 
SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 

Rapat Koordinasi proyek perubahan “Strategi 

Peningkatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan 

SIJASMAS” dengan stakeholder internal yang dalam ini 

adalah Seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, 

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, dan Operator 

Komputer selaku pemangku kepentingan dalam 

melayani Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, maka menyambut 

baik inovasi fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat 

kepada DPRD melalui SIJASMAS. Konsep SIJASMAS 

sangat mempermudah dalam penyusunan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD dalam rangka menunjang pencapaian visi 

misi Pemerintah Daerah melalui MUSRENBANG 

Kabupaten. Untuk efektifitas pelaksanaan proyek 

perubahan, maka disarankan untuk membentuk Panitia 

Pelaksana Proyek Perubahan. 
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RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN 
SIJARI ASMAT 
RABU, 12 OKTOBER 20222 

Rapat Pembentukan Tim Efektif proyek perubahan “Strategi 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui SIJARI ASMAT di 

Kabupaten Bondowoso” dengan stakeholder internal yang 

dalam ini adalah Seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, 

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, dan Operator 

Komputer, memberikan masukan bahwa Tim Efektif 

merupakan tim berkelanjutan untuk mencapat sasaran tujuan 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi 

susunan jabatan dalam Tim Efektif terdiri dari Tim Perumus 

Kebijakan Perubahan, Tim Pembuat Aplikasi dan Operator 

Aplikasi, Tim Penyusun SOP dan Sosialisasi Penerapan 

Aplikasi, Tim Dokumentasi, dan Tim Administrasi. Dalam 

keputusan tersebut, perlu dicantumkan secara rinci sehingga 

dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas. 
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RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF PROYEK 
PERUBAHAN SIJARI ASMAT  
SELASA, 18 OKTOBER 2022 

Rapat Koordinasi Tim Efektif proyek perubahan 

“Strategi Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui 

SIJARI ASMAT di Kabupaten Bondowoso” untuk 

menyamakan persepsi masing-masing tim sesuai 

dengan jabatan di dalam Tim. Sehingga tidak akan 

terjadi tumpang tindih tugas. Disepakati bahwa 

pada momen-momen tertentu pada pelaksanaan 

koordinasi, diharapkan dapat menghadirkan 

pranata computer atau bahkan dalam pembuatan 

aplikasi melibatkan Diskominfo. Hal tersebut 

dikarenakan untuk arah jangka panjangnya dapat 

terintegrasi dengan program induk di Diskominfo. 
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RAPAT PERSIAPAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) 
PROYEK PERUBAHAN SIJARI ASMAT 
RABU, 16 NOPEMBER 2022 

Rapat Persiapan Forum Group 
Discussion (FGD) proyek 
perubahan “Strategi Penjaringan 
Aspirasi Masyarakat dengan 
SIJARI ASMAT di Kabupaten 
Bondowoso” untuk menyamakan 
persepsi terkait subtansi aplikasi 
dan tata cara masuk ke aplikasi. 
Ada masukan terkai dengan  
video tutorial di beranda dan 
manual book. 
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FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PROYEK PERUBAHAN 
SIJARI ASMAT 
JUM’AT, 18 NOPEMBER 2022 

Forum Group Discussion (FGD) 
proyek perubahan “Strategi 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 
dengan SIJARI ASMAT di Kabupaten 
Bondowoso” ada beberapa 
tambahan substansi yaitu terkait 
pendaftaran tanpa email karena 
masyarakat sangat tidak terbiasa 
dengan email, tetapi cukup dengan 
nomor HP atau dibuat opsional. 
Yang kedua terkait gambar sebagai 
pendukung dalam pengiriman data, 
juga opsional serta titik koordinat 
yang juga termasuk opsional. 
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SOSIALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI SIJARI 
ASMAT KEPADA UNSUR SEKRETARIAT DPRD 
KABUPATEN BONDOWOSO 

Sosialisasi implementasi aplikasi 
SIJARI ASMAT kepada unsur 
Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bondowoso merupakan langkah yang 
harus ditempuh. Hal tersebut 
dikarenakan unsur Sekretariat DPRD 
merupakan pendukung atau 
fasilitator DPRD untuk melaksakan 
tugas dan fungsinya. Pada tujuan 
jangka menengah, Sekretariat DPRD 
akan mendampingi Anggota DPRD 
dalam sosialisasi implementasi 
aplikasi SIJARI ASMAT pada 
masyarakat. 
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PENUTUP 
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KESIMPULAN 

SIJARI ASMAT Kabupaten Bondowoso merupakan 

inovasi system informasi sebagai media untuk 

Mempermudah Masyarakat Dalam Menyampaikan 

Aspirasi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat 

akan dibahas langsung oleh komisi-komisi terkait 

dan alat kelengkapan dewan lainnya di DRPD 

Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan solusi 

yang efektif. 

 

Dengan inovasi penyediaan aplikasi penjaringan 

aspirasi masyarakat diharapkan segenap lapisan 

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa 

terbatas ruang dan waktu 
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 Komitmen pimpinan DPRD dan anggota DPRD 

untuk cecara konsisten memproses dan 

memerikan solusi terhadap kebutuhan aspirasi 

masyarakat yang masuk dalam SIJARI ASMAT; 

 SIJARI ASMAT melaksanakan pelaporan 

penyerapan aspirasi yang masuk secara aktif dan 

tepat waktu; 

 Mengembangkan Fitur/konten SIJARI ASMAT 

sehingga mudah diakses, fleksibel dan informatif 

dan terhubung dengan Smartpone pimpinan 

DPRD atau komisi yang memproses penyerapan 

aspirasi masyarakat. 
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REKOMENDASI 

SIJARI ASMAT 
SISTEM INFORMASI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT 
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TERIMAKASIH 


