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ABSTRAK
PROYEK PERUBAHAN :

Strategi Penatausahaan Kesekreariatan
DPRD Dengan e - Losy

( Electronic Letters Location System)

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya
struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menjelaskan
bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan
dikoordinasikan secara formal dengan tugas-tugas
operasional rutin yang harus dicapai melalui peraturan
dan perundang-undangan yang formal. Sesuai dengan
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 54 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Secara umum
tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tulungagung adalah memberikan pelayanan terhadap
penyelenggaraan administrasi DPRD, dalam
pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang
terjadi seperti tatakelola penyelenggaraan administrasi
di semua lingkup kesekretariatan yang masih belum
maksimal sehingga pengolahan data masih belum
sepenuhnya tertata dengan baik, banyaknya kegiatan
yang tidak tertata dan terprogram dengan mekanisme
yang baik berdampak pada kelancaran kinerja DPRD .



LATAR
BELAKANG

pelaksanaan fungsi legislasi dan angaran
DPRD adalah peran yang strategis,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah harus dapat menjadi supporting
system atau sistem pendukung keputusan
yang utama dalam menjalankan
roda Pemerintahan Daerah yang dijalankan
oleh DPRD. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
merupakan partner kerja Legislatif, posisi
Sekretariat DPRD terbilang strategis dalam
mendukung terciptanya Produk Legislasi
sebagai fungsi legislasi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung
merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Dewan yang secara teknis operaional
berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD

K
eberadaan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulungagung dalam memfasilitasi

dan secara administratif bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
adiministrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi,
perkembangan regulasi dan peraturan
perundang–undangan, peran Sekretariat DPRD
diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas
pendukung pelayanan substantif lembaga
legislatif, dengan selalu mengambil sikap proaktif
dalam berkomunikasi dengan lembaga legislatif
guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah tetapi, peran
Sekretariat DPRD harus mampu menjadi inisiator
terhadap penyelenggaraan fungsi DPRD.

Saat ini penyelenggaraan pelayanan administrasi
di tiap bagian kesekretariatan pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Tulungagung masih belum
maksimal dimana masih selalu dikeluhkan oleh
anggota DPRD maupun lingkup staf sekretariat
seperti sering hilang/tidak ditemukannya arsip-
arsip penting terkait penyelenggaraan kegiatan
DPRD, undangan rapat yang tidak sampai ke
alamat yang dituju dan terlambatnya SPJ
perjalanan dinas DPRD.



Data Surat Menyurat Sekretariat DRPD Kabupaten Tulungagung

Di TL artinya ditindaklanjuti
dan sudah masuk kegiatan
masing-masing sehingga ada
tindak lanjut dari surat yang
masuk. Adapun yang belum
masuk ke bagian bisa jadi
hilang atau sampai sekarang
belum ada tindak lanjut dari
bagian/ komisi DPRD.

Dari kondisi tersebut maka perlu adanya inovasi kebijakan agar pelayanan
administrasi surat menyurat dapat terdata dan tertata dengan baik sehingga
diharapkan terciptanya pelayanan prima di setiap bagian sekretariat DPRD
Kabupaten Tulungagung. Maka untuk meningkatkan pelayanan administrasi
surat menyurat yang berkualitas dibutuhkan sistem sebagai media pengolahan
dengan membangun sistem teknologi informasi (IT) dengan Strategi
Penatausahaan Kesekreariatan DPRD Dengan e – Losy ( electronic Letters
Location System ) dengan harapan pelayanan administrasi surat menyurat
dapat dilakukan dengan maksimal.

Seharusnya pelayanan administrasi surat
masuk dan surat keluar merupakan
kegiatan penting yang harus dilaksanakan
secara efekktif dan efisien, dimana dalam
penerapannya berhubungan dengan
dokumen yang harus dikelola dengan baik
guna mempermudah anggota DPRD dalam
melakukan fungsi legislasi dan anggaran
secara profesional.



Nama Gagasan
Proyek Perubahan
& Deskripsi

1. Nama Gagasan Proyek Perubahan :

Strategi Penatausahaan Kesekreariatan DPRD Dengan e - Losy
( Electronic Letters Location System )

2. Definisi Proyek Perubahan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara
teknis operaional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan regulasi dan peraturan
perundang–undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya
sebagai fasilitas pendukung pelayanan substantif lembaga legislatif,
dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan
lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah tetapi, peran Sekretariat DPRD harus
mampu menjadi inisiator terhadap penyelenggaraan fungsi DPRD.

Saat ini penyelenggaraan pelayanan administrasi di tiap bagian
kesekretariatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung masih
belum maksimal dimana masih selalu dikeluhkan oleh anggota DPRD
seperti sering hilang/tidak ditemukannya arsip-arsip penting terkait
penyelenggaraan kegiatan DPRD, undangan rapat yang tidak sampai ke
alamat yang dituju dan terlambatnya SPJ perjalanan dinas DPRD



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 :

1. 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.

2. 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.

3. 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



4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

Berdasarkan 8 (delapan) area perubahan
tersebut, maka proyek perubahan
instansional ini berada pada area Penataan
Tatalaksana, hal ini dilaksanakan melalui
menciptakan e – Losy ( Electronic Letters
Location System ).

2. Fokus Proyek Perubahan

Berdasarkan 8 (delapan) pendekatan
Inagara tersebut, maka proyek perubahan ini
termasuk ke dalam inovasi metode
(method innovation) yaitu penerapan
strategi, cara dan teknik baru untuk
mencapai hasil yang lebih baik dengan
membangun komitmen dan kerjasama
dengan para stakeholder terkait. Inovasi
teknologi (technology innovation),
menciptakan e – Losy ( Electronic Letters
Location System).

K O NSU L T ASI  D E NG AN B U P AT I  T U L U NG AG U NG



Rapat Tim Efektif

TUJUAN
PROYEK
PERUBAHAN

Tujuan Proyek Perubahan “Strategi
Penatausahaan Kesekreariatan DPRD
Dengan e – Losy ( Electronic Letters Location
System )” yaitu :

1. Tujuan jangka pendek
 Membangun Aplikasi e – Losy

( Electronic Letters Loction
System ). Seluruh administrasi
tertangani dan terintegrasi dengan
baik dan benar

2. Tujuan jangka menengah
 Implementasi penatausahaan surat

dengan aplikasi e – Losy
( Electronic Letter Loction
System ).

3. Tujuan jangka panjang
 Pengembangan aplikasi e – Losy

( Electronic Loction System ).

1. Manfaat internal :
• Memudahkan kinerja administrasi

sekretariat DPRD
• Mengoptimalkan fungsi Sekretariat

DRPD Kabupaten Tulungagung dalam
memberikan pelayanan kepada DPRD

• Mewujudkan penyelenggaraan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Tulungagung yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan

• Membantu mensukseskan agenda kerja
yang sudah disepakati bersama, baik
agenda kerja legislatif dan eksekutif
yang telah menjadi program terencana,
maupun agenda kerja yang bersifat
khusus atau insidentil.

2. Manfaat eksternal :
• Memudahkan koordinasi antara

sekretariat DPRD bersama anggota
DPRD Kabupaten Tulungagung dalam
hal administrasi yang tidak dibatasi
oleh waktu dan ruang, sehingga
koordinasi bisa dilakukan dimana saja
dan kapan saja.

• Meningkatnya kinerja DPRD dalam
melaksanakan fungsi legislasi dan
anggaran

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.



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. Pembuatan aplikasi e – Losy Deskripsi :
Pembuatan aplikasi e- Losy

2. Trial/ Uji coba prosedur
Deskripsi : Trial/ Uji coba prosedur

3. Sosialisasi tentang Prosedur kepada
stakeholder internal kesekretarian
Deskripsi : Sosialisasi tentang Prosedur
kepada stakeholder internal

4. Implementasi penatausahaan dengan
aplikasi e - Losy
Deskripsi : Implementasi penatausahaan
dengan aplikasi e – Losy

OUTCOME

1. Terbangunnya media pelayanan administrasi
Berbasis Teknologi Informasi ( TI )

2. Deskripsi : Terbangunnya media pelayanan
administrasi Berbasis Teknologi Informasi ( TI )

3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang
mudah di akses oleh seluruh Bagian
Deskripsi : Terwujudnya pelayanan administrasi
yang mudah di akses

4. Terciptanya efisiensi ATK ( Papperless )
Deskripsi : Terciptanya efisiensi ATK

PROSES BISNIS e – Losy ( ELECTRONIC LETTERS LOCATION SYSTEM) 



RANCANGAN
PROYEK
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.

MILESTONES KEGIATAN WAKTU OUTPUT

A. Jangka Pendek 

Pendalaman dan

pemantapan ide dan

gagasan

Pendalaman dan 

pemantapan ide dan 

gagasan 

Minggu II September 

– Minggu  I Oktober 

2022

 Persetujuan Judul 

Kooordinasi dengan

Mentor dan Pengesahan

SK TIM dengan SK

Sekwan

Kooordinasi dengan 

Mentor dan Pengesahan 

SK TIM dengan SK 

Sekwan 

Minggu II Oktober 

2022

 Lembar konsultasi 

 Foto

 SK TIM

Rapat internal dengan

tim efektif

Rapat internal dengan 

tim efektif 

Minggu II Oktober 

2022

 Undangan

 Daftar hadir

 Notulen

 Foto

Finalisasi Desain e-LOSY

dengan tim efektif

Finalisasi Desain e-LOSY 

dengan tim efektif 

Minggu III Oktober  Undangan

 Daftar hadir

 Notulen

 Foto

Pembuatan aplikasi e-

LOSY

Pembuatan aplikasi e-

LOSY

Minggu IV Oktober  Manual book

 Dokumentasi 

Trial/ Uji coba prosedur Trial/ Uji coba prosedur Minggu I November 

2022

 Laporan uji coba

 Dokumentasi 

Sosialisasi tentang

Prosedur kepada

stakeholder internal

Sosialisasi tentang 

Prosedur kepada 

stakeholder internal 

Minggu II November 

2022

 Undangan

 Daftar hadir

 Materi

 Foto

Implementasi

penatausahaan dengan

aplikasi e-LOSY

Implementasi 

penatausahaan dengan 

aplikasi e-LOSY

Minggu III 

November 2022

 Undangan

 Daftar hadir

 Foto



MILESTONES KEGIATAN WAKTU OUTPUT

A. Jangka Menengah

Implementasi

penatausahaan dengan

aplikasi e-LOSY

Implementasi penatausahaan

dengan aplikasi e-LOSY

Desember 2022 s/d 

juni 2023

 Undangan

 Daftar hadir

 Notulen

 Foto

Pengembangan aplikasi

e-LOSY

Pengembangan aplikasi e-LOSY Juli s/d Desember  

2023

 Undangan

 Daftar hadir

 Notulen

 Foto

A. Jangka Panjang

Terwujudnya penatausahaan

administrasi yang efektif dan

efisien dan akuntabel

Terwujudnya penatausahaan  

administrasi yang efektif dan 

efisien dan akuntabel

Juli 2023 dst  Undangan

 Daftar hadir

 Laporan evaluasi

 Foto



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. SUKAJI, M.Si

PROJECT LEADER
SUDARMAJI, S.Sos.,M.Si

Coach:
Dr. Ir. I MADE SUKARTHA, CES

TIM EFEKTIF :
ADMINISTRASI

TIM TEKNIS :
IT

1. Project Sponsor / Mentor (Drs.
SUKAJI, M.Si)

Mempunyai tugas dan tanggungjawab :
a) Sebagai atasan langsung yang

memberikan persetujuan dan
arahan atas dokumen proposal
proyek perubahan;

b) Memberikan dukungan penuh
kepada project leader dalam
mengimplementasikan proyek
perubahan;

c) Memberikan dukungan penuh
kepada project leader dalam
mendayagunakan seluruh potensi
sumber daya yang diperlukan
dalam melaksanakan penerapan
proyek perubahan;

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

e) Memantau jalannya proyek
perubahan yang dilakukan oleh
project leader.

Coach (Widyaiswara BPSDM Jatim) Dr. Ir. I MADE
SUKARTHA, CES
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan monitoring kegiatan project leader selama

tahap taking ownership dan selama tahap laboratorum
kepemimpinan melalui media tenologi informasi (TI)

2. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu
project leader apabila peserta mengalami permasalahan
selama tahapan taking ownership maupun tahapan
laboratorum kepemimpinan

3. Memberikan masukan kepada peserta, terkait usulan
proyek perubahan yang sedang dirumuskan selama tahap
taking ownership dan tahap laboratorum kepemimpinan.

4. Memberikan feedback terhadap laporan progress
implementasi proyek perubahan yang disampaikan
project .

5. Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman
terhadap progress yang dilaporkan oleh peserta
bimbingan.

6. Mengkomunikasikan progress, kemajuan dan hasil
coaching kepada penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tk. II.

7. Menjadi counsellor pada saat peserta mengalami lack of
motivation selama proses pembelajaran atau menyusun
proyek perubahan.



B. TATA KELOLA 

PROYEK PERUBAHAN

Project Leader (SUDARMAJI, S.Sos.,M.Si),
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan eksekusi tahapan/milestone

yang telah dirancang dalam rancangan
proyek perubahan dengan
mendayagunakan seluruh sumber daya
yang dimiliki;

2. Menggerakkan seluruh elemen
stakeholder terkait dalam mendukung
seluruh tahapan penerapan proyek
perubahan;

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

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

Tim Efektif
1. Penyiapan kebututuhan administrasi
2. Memfasilitasi kebutuhan rapat

koordinasi
3. Melakukan pencatatan hasil koordinasi

dengan stakeholders
4. Monitoring dan evaluasi.

Tim Teknis
1. Membantu pelaksanaan pengembangan

implementasi IT
2. Mengkordinasikan pengembangan

aplikasi
3. Maintenance kemungkinan terjadinya

sistem eror
4. Monitoring dan evaluasi.

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”.

Identifikasi Stakeholder :
Stakeholder Internal terdiri dari DPRD ( Ketua,
Anggota), Kabag Umum, Kabag Program dan
Keuangan , Kabag Persidangan dan Perundang-
Undangan, Kabag Fasilitasi penganggaran dan
Pengawasan

Stakeholder Eksternal terdiri dari : Bupati dan
Wabup, Kepala OPD, Ketua DPRD/ Anggota DPRD
Prov, Ketua dan Anggota DPRD Kota/ Kab.
Lainnya, LSM, Media Massa

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 Kabag Umum, Kabag.
Program Keuangan, Kabag. Persidangan dan
Perundang-undangan, Kabag. Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan

STAKEHOLDER SEKUNDER
Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi
oleh program yang dijalankan oleh organisasi
publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat
positif maupun negatif. Terdiri dari Kepala OPD,
Ketua DPRD / Anggota DPRD Kab/ Kota lainnya,
LSM, Media Massa.

STAKEHOLDER UTAMA
Stakeholders yang memiliki
pengaruh/kewenangan legal dalam hal
pengambilan keputusan terhadap program yang
dijalankan oleh organisasi publik tersebut, yakni
DPRD ( Ketua dan Anggota ) , Bupati dan Wabup

C. IDENTIFIKASI DAN 

ANALISIS  STAKEHOLDER



B. TATA KELOLA 

PROYEK PERUBAHAN

c. Indikator Penilaian Stakeholder 

d)  Matrik Kekuatan Pengaruh , Keterlibatan &  Kepentingan
Stakholder



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).

e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Defender
• Bupati dan Wabup
• Kepala OPD

Apathetic

• LSM
• Media Massa

Latens

Promoters

( + )

Pengaruh

( - )

Kepentingan

• DPRD ( Ketua dan Anggota
• Kabag. UMUM
• Kabag. Program dan Keuangan
• Kabag. Persidangan dan perundang-

undangan
• Kabag. Fasilitasi penganggaran dan 

pengawasan

• Ketua DPRD / Anngota DPRD Prov
• Ketua dan Anggota DPRD kab/kota 

lainnya

Promoters :
influence besar, interest besar, memiliki
kepentingan besar terhadap upaya dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya
berhasil (atau menggelincirkannya).
Defenders :
influence kecil, interest besar, memiliki
kepentingan pribadi 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.



KONSULTASI DENGAN SEKDA TULUNGAGUNG

f) Teknik 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 :

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.

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.

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

Appathetic:
 Dilibatkan pada saat tahap dibutuhkan,

dengan tujuan memberikan pengertian
dan meminta asupan, dengan harapan
kelompok ini dapat bergeser menjadi
kelompok defender.



D. KRITERIA KEBERHASILAN

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

Manajemen RESIKO

Kondisi :
Menghadap mentor tentang ide gagasan
proyek perubahan harus mencari waktu
yang tepat

Solusi :
Membangun komunikasi yang intensif
dengan mentor melalui media elektronik

Kondisi :
Tim efektif, mencari tim efektif yang
menguasai IT dan yang terlibat langsung
dalam proyek perubahan

Solusi :
Penyampaian ide dan inovasi yang
sekiranya staf dan petugas
penatausahaan dapat melaksanakan

1) Adanya Dukungan dari Bupati
dan Wakil Bupati dalam
Perencanaan dan Pelaksanaan
Strategi Penatausahaan
Kesekretariatan DPRD dengan
e – Losy ( Electronic Letters
Location System )” di DPRD
kabupaten Tulungagung

2) Adanya Dukungan dari DPRD
( Ketua dan Anggota ) dalam
Pelaksanaan Proyek Perubahan

3) Adanya dukungan dari
Stakeholder Kunci dalam
Pelaksanaan ProyeK Perubahan

4) Terwujudnya pembuatan
aplikasi e - Losy

Strategi Marketing

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.

Produk :   e – Losy ( Electronic Letters Location 
System LETTER )” 
Place : Sekretariat DPRD Kabupaten

Tulungagung
Price : APBD Kabupaten Tulungagung
Promotion : Media Online, Media Cetak, Media

Sosial ( Instagram, Facebook.
Twitter, Youtube WAG, Website
Dinas



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
Penjelasan Pelaksanaan Proyek Perubahan adalah narasi singkat tentang
pelaksanaan/eksekusi setiap tahapan (Milestones) proyek perubahan yang telah
dibuat sebelumnya pada Breaktrough I, dengan mengacu pada tahapan (Milestones)
maka Project Leader telah memiliki target waktu untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan untuk pencapaian tujuan. 

e - Losy



e - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Mentor mendukung sepenuhnya terhadap proyek perubahan
dalam hal strategi Penatausahaan di kesekretariatan DPRD
Kabupaten Tulungagung dengan e- Losy ( Electronic Letters
Location System ). Proyek Perubahan Instasional adalah
salah satu inovasi dari Sekretaris DPRD untuk memberikan
kemudahan penatausahaan yang selama ini dilakukan secara
manual. Dengan e- Losy akan mudah dipantau persuratan
sampai dengan siapa yang bertanggungjawab mulai dari
tindak lanjut sampai dengan pengarsipan. Demikian semoga
proyek perubahan ini akan segera terwujud dan bisa
membantu terhadap tugas tugas , pokok dan fungsi sekretaris
DPRD.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan
mutu pelayanan dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung guna mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten
Tulungagung perlu menetapkan Tim Efektif Penatausahaan e-
Losy ( Electronic Letters Location System ) pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Tim ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor :
188/ 42 /21.02/2022 TENTANG Penetapan Tim Efektif
Penatausahaan Electronic Letters Location System ( e – Losy )
Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.



e - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari Jumat / 14 Oktober 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Efektif, rapat berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten
Tulungagung. Pembentukan Tim efektif Proper yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 yang dilaksanakan diruang
Aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, adapun hasil
kegiatan secara singkat dilaporkan sebagai berikut:
Pembentukan Tim Efektif Proper untuk mendukung proyek perubahan, Tim Efektif Proper terdiri dari 3 Tim yaitu tim Administrasi,
tim Teknis, dan Tim Regulasi
• Tim Administrasi yang bertugas melaksanakan pembuatan surat menyurat, membuat membuat surat undangan, membuat daftar

hadir, menyiapkan rapat, mendokumentasikan kegiatan rapat, dan bukti fisik hasil proyek perubahan berupa foto dan video,
memberikan masukan atau susunan pada projek leader menyusun dan membuat laporan projek leader melalui koordinasi tim
efektif . Tim ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum

• Tim teknis yang bertugas membuat desain sistem berupa actifity, diagram membuat us case diagram dan data flow diagram,
membuat desain aplikasi berdasarkan masukan projek leader melalui koordinasi tim efektif, menyusun dan membuat laporan
pelaksanaan sesuai koordinasi tim efektif. Tim ini dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan

• Tim regulasi yang bertugas membuat dan menyusun regulasi yang dibutuhkan dalam proyek perubahan yang dilakukan dan
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antar OPD berkaitan dengan proyek perubahan penyusunan regulasi, menyusun dan
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada projek leader melalui koordinasi tim efektif. Tim ini dipimpin oleh Kepala Bagian
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

• Tiap tim agar segera menyesuaikan kegiatan dan segera berkoordinasi bilamana ada kendala yang perlu mendapatkan
penyelesaian segera



E - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada Selasa / 18 Oktober 2022 bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung dilaksanakan
Rapat Koordinasi Tim Teknis dengan Tim IT. Rapat koordinasi Tim Teknis, adapun hasil kegiatan secara
singkat dilaporkan sebagai berikut:
• Penyampaian dan penjelasan terkait sistem penyampaian pembuatan aplikasi penatausahaan

kondisi saat ini yang masih menggunakan sistem manual.
• Penyampaian kendala dan permasalahan terhadap keluhan masing – masing bagian yang komplain

kaitan persuratan yang masuk tidak bisa segera diselesaikan / ditindaklanjuti.
• Tim IT menyampaikan solusi dari permalahan yang ada dengan mengadakan inovasi pembuatan

aplikasi secara mudah, cepat dan tidak terbatas ruang dan waktu serta tiap bagian bisa mengecek
agar bisa menindaklanjuti .

• Penyampaian sistem yang akan digunakan oleh Tim IT, bahwa permasalahan dan kendala yang ada
bisa diatasi yaitu dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah penatausahaan.



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari Rabu / 26 Oktober 2022 bertempat di Ruang Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung
dilaksanakan Pertemuan Tim Teknis dengan Tim IT. Dalam rapat Tim Teknis dengan Tim IT tersebut secara
singkat dilaporkan sebagai berikut:
• Ketua Tim Teknis menekankan agar Tim IT segera membuat aplikasi yang mempermudah penatausahaan

di secretariat DPRD.
• Tim IT segera melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian di Sekretariat DPRD untuk memberikan

masukan secara menyeluruh tentang kendala selama ini agar penatausahaan administrasi berjalan
dengan lancar .

• Tim Teknis berharap aplikasi yang akan diterapkan nanti bias memberikan kemudahan bagi seluruh staf
sekretaiat DPRD sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tupoksinya selama ini.

• Tim teknis juga berharap kepada tim IT agar nantinya aplikasi ini bias diterapkan secara utuh dan
berkesimbungan serta tidak tergerus oleh perkembangan jaman .

• Merencanakan pemecahan dan solusi dari kondisi yang ada dengan mencari sistem yang bisa
meningkatkan pelayanan dalam penatausahaan surat menyurat.

• Seluruh staf DPRD juga diharapkan bias melihat hasil penatausahaan surat menyurat ini melalui aplikasi
yang mudah dan cepat.



e - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari Jumat / 4 Nopember 2022 dilaksanakan uji coba prsedur sistem aplikasi sy locer, Koordinasi Tim IT
dengan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung dilaksanakan pada hari jumat 4 Nopember 2022 bertempat
di Ruang Aspirasi DPRD, adapun hasil kegiatan secara singkat dilaporkan sebagai berikut:
• Staf sekretaris DPRD menyampaikan bahwa aplikasi yang mempermudah dalah penatausahaan surat menyurat

telah selesai dikerjakan oleh Tim IT.
• Demikian juga Tim Teknis telah menyampaikan bahwa untuk segera dilakukan uji coba agar seluruh staf

secretariat DPRD mengetahuinya.
• Selama ini penatausahaan surat menyurat dilaksanakan secara manual, yaitu surat yang masuk dicatat dalam

Buku Agenda, kemudian disediakan kepada Ketua DPRD, selanjutnya ada disposisi untuk tindaklanjutnya. Hal
tersebut memerlukan waktu yang relative panjang dan lama. Demikian juga mengenai tindaklanjutnya dan
pencarian suratnya akan memakan waktu yang lama karena disimpan secara manual.

• Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada serta dalam rangka reformasi birokrasi sangat
dibutuhkan kecepatan dalam menemukan kembali persuratan dan bagian mana yang bertangggungjawab
terhadap tindak lanjut suratnya.

• Tim IT menjelaskan tentang hasil pembuatan aplikasi yang akan mempermudah dalam penatausahaan surat
menyurat dan harus diketahui oleh seluruh staf secretariat DPRD guna ditindaklanjuti sesuai dengan arahan
dari Sekretaris DPRD

• Perlu segera menerapkan satu system yang mempercepat pencarian data / penatausahaan surat menyurat
dimaksud agar tiap – tiap bagian segera bisa melihat dan menindaklanjuti dengan cepat.



e - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari Rabu / 9 Nopember 2022, project leader dan tim melaksanakan Rapat Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP), rapat berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung. Rapat
Penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP), adapun hasil kegiatan secara singkat dilaporkan sebagai
berikut:
• Melakukan dan menentukan alur pendistribusian surat sampai tuntas dengan sy loker.
• Menyusun prosedur yang harus dilakukan dalam pendistribusian surat menyurat.
• Menentukan jadwal dan waktu yang ditempuh dalam proses penatausahaan.
• Menentukan pendukung dalam penyampaian penatausahaan .
• Membuat dan menentukan rekanan dalam pembuatan e – Losy .
• MOU dan Penunjukan rekanan yang akan membuat aplikasi e - Losy .
• Menyusun Surat Keputusan Tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP).



e - Losy
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari Selasa / 15  Nopember 2022 bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung
dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Efektif dengan staf DPRD, Koordinasi Tim Efektif dengan Staf Sekretariat
DPRD Kabupaten Tulungagung dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Nopember 2022 bertempat di Ruang
Aspirasi DPRD, adapun hasil kegiatan secara singkat dilaporkan sebagai berikut:
• Salah satu tugas Sekrataris DPRD adalah melaksanakan administrasi dalam menyelenggarakan Tugas dan 

Fungsi DPRD. 
• Selama ini penatausahaan surat menyurat dilaksanakan secara manual, yaitu surat yang masuk dicatat

dalam Buku Agenda, kemudian disediakan kepada Ketua DPRD, selanjutnya ada disposisi untuk
tindaklanjutnya.  Hal tersebut memerlukan waktu yang relative panjang dan lama. Demikian juga 
mengenai tindaklanjutnya dan pencarian suratnya akan memakan waktu yang lama karena disimpan
secara manual.

• Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada serta dalam rangka reformasi birokrasi
sangat dibutuhkan kecepatan dalam menemukan kembali persuratan dan bagian mana yang 
bertangggungjawab terhadap tindak lanjut suratnya. 

• Perlu segera menerapkan satu sistem yang mempercepat pencarian data / penatausahaan surat-
menyurat dimaksud agar tiap – tiap bagian segera bisa melihat dan menindaklanjuti dengan cepat.





KESIMPULAN

1. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan 

jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif 

orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal tersebut yang kemudian dibudayakan 

dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Tulungagung, 
khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung.

2. Menjawab tantangan dinamika global yang menuntut 

efektivitas dan efisiensi dengan pemanfaatan iptek dan 

teknologi informasi, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tulungagung meluncurkan ELECTRONIC LETTERS 

LOCATION SYSTEM ( e  - Losy ). Sistem ini merupakan 

sebuah sistem informasi untuk kegiatan kesekretariat, 

khususnya dalam pembuatan surat, mulai dari penyusunan, 

persetujuan sampai dengan pengarsipan telah terintegrasi 
secara digital dan paperless.

3. ELECTRONIC LETTERS LOCATION SYSTEM ( e – Losy) 

ini akan menjadi lokomotif utama inovasi di lingkungan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung selain inovasi 

lain yang telah dan sedang dikembangkan dalam rangka 

menjawab kemajuan teknologi informasi serta tuntutan akan 
pelayanan publik yang efektif dan efisien.



REKOMENDASI

1. Melaksanakan ELECTRONIC LETTERS LOCATION 

SYSTEM ( e – Losy ) untuk kegiatan administrasi sesuai 

dengan SOP e - Losy

2. Mengembangkan  ELECTRONIC LETTERS LOCATION 

SYSTEM ( e - Losy ) yang mudah digunakan dan mudah 

diakses

3. Meningkatkan kemuktahiran fitur e - Losy


