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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penyusun dapat 

menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Implementasi Aksi Perubahan ini mengambil judul Penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat. 

Keberhasilan penyusunan Implementasi Aksi Perubahan ini tidak terlepas dari peranan semua 

pihak, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya 

kepada  : 

1. Bapak ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., MM, selaku Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur beserta Panitia Penyelenggara 

Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XXII Tahun 2022 yang telah 

memberikan kesempatan dan dukungan atas terlaksananya proses Diklat yang lancar dan 

berkesinambungan.  

2. Bapak Dr. IKHSAN BUDI RIHARJO,S.E., M.Si.,Ak., CA selaku Penguji yang telah 

memberikan masukan, kritik dan saran membangun kepada Penyusun. 

3. Bapak Dr. H. JARIANTO, MSi selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan 

arahan dalam proses penyusunan Implementasi Aksi Perubahan. 

4. Bapak SUDARMAJI, S.Sos, MSi  Sekretaris DPRD Tulungagung selaku Mentor yang telah 

memberikan dukungan dan kesempatan untuk terlaksananya area Implementasi Aksi 

Perubahan instansional. 

5. Seluruh Widyaiswara Badan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XXII 

Tahun 2022 yang telah berbagi ilmu. 

6. Istri dan anak-anak yang begitu setia dan tekun dalam memberikan dukungan do’a kepada 

penyusun dalam mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XXII 

Tahun 2022 di Surabaya. 

Semoga Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang telah disusun memenuhi syarat dan 

kriteria Implementasi Aksi Perubahan sesuai dengan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator Angkatan XXII. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan 

Implementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat 

kesalahan serta kekurangannya, untuk itu Penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

untuk kesempurnaan Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini menjadi lebih baik. 
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ABSTRAK 

 

 Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

DPRD. Secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 Melalui fungsi DPRD baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi 

anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling), diharapkan DPRD dapat 

membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam setiap 

pengambilan kebijakan diharapkan mampu merespon setiap aspirasi dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,  

 Guna mendukung pengambilan kebijakan yang strategis, meningkatkan kinerja 

DPRD dan penyampaian aspirasi masyarakat, maka di butuhkan sistem aplikasi 

informasi tehnologi yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya 

kepada Anggota DPRD. Hal ini mengingat selama ini proses penyampaian aspirasi 

masyarakat masih manual dan terbatas melalui mekanisme reses, terbatasnya akses 

informasi untuk menampung dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat kepada 

para wakil rakyat, Penyampaian aspirasi masyarakat yang masih memerlukan jarak 

dan waktu yang lama. 

 Penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui Digitalisasi (E-Asmat) adalah sistem 

tehnologi informasi dengan memanfaatkan layanan jaringan internet yang 

memberikan beberapa kemudahan dalam penyampaian aspirasi masyarakat antara 

lain : 

1. Aspirasi masyarakat dapat diterima dengan cepat dan akurat. 

2. Akses informasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi lebih 

mudah. 

3. Digitalisasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui tehnologi informasi. 

4. Meningkatkan kinerja pelayanan DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang 

berkembang di masyarakat. 

5. Partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol 

kinerja DPRD meningkat. 

Dengan demikian DPRD selaku penyelenggara pemerintahan di daerah 

bersama Bupati diharapkan dapat mewujudkan tanggungjawabnya dalam  

penyelenggaraan pemerintahan  daerah yang efisiensi, efektif, produktifitas dan 

akuntabilitas sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Struktur Organisasi 



No KONDISI SEKARANG No KONDISI YANG DIHARAPKAN 

1. 

Aspirasi masyarakat kepada 

DPRD masih disampaikan 

melalui mekanisme reses yang 

dilaksanakan oleh DPRD di 

daerah pemilihan 

1. 

Aspirasi masyarakat dapat 

diterima dengan tidak hanya 

melalui reses saja 

2. 

Akses informasi untuk 

menampung dan 

mendokumentasikan aspirasi 

masyarakat kepada wakil 

rakyat masih terbatas 

2. 

Akses informasi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi menjadi 

lebih mudah 

3. 

Penyampaian aspirasi 

masyarakat kepada wakil 

rakyat masih memerlukan 

waktu yang lama 

3. 

Digitalisasi penyampaian aspirasi 

masyarakat melalui teknologi 

informasi sehingga lebih cepat 

4. 

Terbatasnya sarana 

komunikasi antara masyarakat 

dan anggota DPRD 

Tulungagung mengakibatkan 

adanya aspirasi yang belum 

tersampaikan 

4. 

Meningkatkan kinerja pelayanan 

DPRD untuk menindaklanjuti 

aspirasi yang berkembang di 

masyarakat 

5. 

Partisipasi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi dan 

kontrol kinerja DPRD masih 

kurang 

5. 

Partisipasi aktif masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi dan 

kontrol kinerja DPRD meningkat 

 

 

 

 

 

 



Jangka Pendek ( Selama Out Class / 2bln ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No. TAHAPAN WAKTU OUTPUT KUNCI 

1. Mengadakan Persiapan Minggu ke II Oktober 

2022 

Penyampaian Aksi 

Perubahan  

2. Membentuk tim efektif Minggu ke II Oktober 

2022 

SK Tim Efektif 

3. Mengadakan Rapat 

koordinasi tim efektif dengan 

anggota DPRD 

Minggu ke III Oktober 

2022 

Dukungan dari 

stakeholder 

4. Melakukan Analisis Aplikasi 

Informasi  Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke III Oktober 

2022 

Inventarisasi  

penyampaian 

aspirasi 

5. Menyusun Standart 

Operasional Prosedur (SOP) 

Minggu ke IV Oktober 

2022 

SK Sekretaris 

DPRD 

6. Mengadakan Rapat 

koordinasi tim efektif dengan 

tim IT 

Minggu ke  IV Oktober 

2022 

Kesepakatan 

pembuatan aplikasi  

7. Membuat desain Aplikasi   

Informasi  Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke I November 

2022 

Draft aplikasi / E-

Asmat 



 

Jangka Menengah ( 6 Bln – 1 Th ) 

No. TAHAPAN WAKTU OUTPUT KUNCI 

1. Merancang Aplikasi 

Penyampaian Aspirasi 

Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke II 

Desember 2022 s/d 

Minggu ke I Februari 

2023 

Penyusunan program 

aplikasi / E-Asmat 

2. Menetapkan Aplikasi 

Penyampaian Aspirasi 

Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat  

Minggu ke II Februari 

2023 s/d Minggu ke III 

Februari 2023 

Penetapan program 

aplikasi / E-Asmat 

3. Mengadakan Sosialisasi 

Aplikasi Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat 

melalui Digitalisasi / E-

Asmat 

Minggu ke IV Februari 

2023 s/d Minggu I Mei 

2023 

 

Pemberian informasi 

sistem / E-Asmat 

kepada anggota 

DPRD dan 

masyarakat 

 

Jangka Panjang ( 1 Th - 2 Th ) 

No. TAHAPAN WAKTU OUTPUT KUNCI 

1. Penerapan / implementasi 

Aplikasi Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke II Mei 2023 

s/d Minggu ke IV 

Desember 2023 

Partisipasi masyarakat 

meningkat melalui / E-

Asmat 

2. Evaluasi pelaksanaan 

Penyampaian Aspirasi 

Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke I Januari 

2024 s/d Minggu ke I 

Maret 2024 

Indek kepuasan 

masyarakat 

3. Melakukan Pengembangan  

Aplikasi Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat melalui 

Digitalisasi / E-Asmat 

Minggu ke II Maret 

2024 s/d Minggu II Mei 

2024 

Aplikasi E-Asmat 

terkoneksi dengan 

Aplikasi lainnya 

 



Struktur Implementasi Aksi Perubahan 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mengkomunikasikan dengan mentor terkait tahapan kegiatan yang telah 

disusun sebagai bagian dari aksi perubahan 

Konsultasi dan koordinasi dilakukan sesuai dengan tahapan yang disusun 

dan diharapkan output kegiatan dapat mendukung kinerja instansi. Dukungan 

dari mentor sangat diperlukan dalam pelaksanaan aksi perubahan. 

Akuntabilitas ditunjukan dengan surat dukungan dari mentor terhadap aksi 

perubahan yang menunjukkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam 

aksi perubahan. Pada prinsipnya mentor mendukung kegiatan Project Leader 

untuk meningkatkan kinerja DPRD dan penyampaian aspirasi masyarakat 

melalui sistem aplikasi informasi teknologi yang memudahkan masyarakat 

untuk menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD.  

 

 

 

PIMPINAN DPRD 

KOMISI-KOMISI 

 

ANGGOTA DPRD 

 
KABAG LINGKUP 

SEKWAN 
 

TIM AHLI PIMPINAN 

OPD TERKAIT 

INSTANSI VERTIKAL 

 

PARTAI POLITIK 

 

STAF AHLI FRAKSI  

LSM / MASYARAKAT 

PROJECT LEADER 

TIM EFEKTIF  

 

SEKRETARIS DEWAN 

 

TIM TEKNOLOGI INFORMASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusun menjelaskan bahwa untuk mendukung 

pelaksanaan Aksi perubahan dengan judul : Penyampaian 

Aspirasi Masyarakat melalui Digitalisasi / E-ASMAT, maka 

dibentuk Tim Efektif guna tercapai dan terlaksananya Aksi 

Perubahan ini. Dan juga disepakati untuk segera 

menetapkan Tim Efektif dengan Keputusan Sekretaris 

DPRD sebagai dasar pelaksanaan aksi perubahan. 

Dengan terbentuknya SK Tim Efektif dalam rangka untuk 

mendukung kegiatan aspirasi masyarakat yang dalam 

pelaksanaannya dapat tertib administrasi, transparan dan 

bertanggung jawab untuk mendukung program pelayanan 

masyarakat dalam penyampaian aspirasi masyarakat 

melalui digitalisasi 

 

 

 

 



Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian 

dan Staf di Lingkungan Sekretariat 

DPRD yang tergabung dalam Tim 

Efektif sangat mendukung pembagian 

tugas Tim Efektif rencana kegiatan aksi 

perubahan yang disampaikan oleh 

project leader. 

 

 

 

 

 

 



Penyusun dengan tim efektif mengumpulkan dan 

menginventarisasi data terkait penyampaian aspirasi masyarakat 

yang selama ini masih dilakukan secara manual berupa surat 

masuk, permintaan hearing, audiensi dan dengar pendapat yang 

dilaksanakan pada Masa Sidang I Tahun Sidang I. Data inventasi 

data tersebut kemudian dianalisis untuk mencari teknik 

pemecahan masalah yang merangkai kembali komponen-

komponen sistem menjadi satu kesatuan sistem yang utuh yakni, 

yang mengasumsikan sistem penyampaian aspirasi masyarakat 

selama ini belum efektif sesuai harapan masyarakat dan 

memerlukan perbaikan sistem yang lebih baik, sesuai kondisi 

situasi masyarakat saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Rapat penyusunan Standart Operasional dipimpin langsung 

oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tulungagung selaku Penyusun, rapat Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dihadiri oleh Kabag Perundang-

Undangan dan Persidangan selaku koordinator, Kasubag 

Hubungan Masyarakat serta Kasubag Administrasi 

Kelengkapan DPRD selaku anggota Tim Efektif. Tim Efektif 

diberi tugas untuk membuat draft standar operasional prosedur 

yang memuat minimal uraian tugas, pelaksana dan mutu. 

Pelaksana meliputi pengadu, petugas pelayanan pengaduan 

dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulungagung yang 

menerima  aspirasi masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diikuti oleh Tim Efektif dan Tim IT. Tim teknologi informasi diberi tugas untuk 

membuat manual sistem yang memuat cara menggunakan aplikasi, mendaftar dan 

menggunakan aplikasi sistem digitalisasi penyampaian aspirasi masyarakat (e-

ASMAT). Setelah dikoreksi oleh penyusun, sistem digitalisasi ditetapkan oleh ketua 

DPRD dengan keputusan DPRD Kabupaten Tulungagung 

 

Pembuatan aplikasi dihadiri oleh tim efektif serta tim teknologi informasi sebagai 

pihak yang membuat aplikasi e-ASMAT. Aplikasi ini direncanakan akan dibuat 

menjadi aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. 

Dengan pembuatan desain sistem dapat memberikan gambaran bagaimana sistem 

untuk memenuhi kebutuhan analisis desain. Sedangkan manfaat desain sistem 

adalah memberikan gambaran rancang (blue print) yang lengkap, sebagain 

penuntun (guideline) bagi programmer dalam membuat aplikaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


