
P R O Y E K  P E R U B A H A N  

BAHRUDIN, SH  |  NDH : 30 





Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat, Ridho dan 

Hidayah-Nya penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Proyek Perubahan 
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LATAR BELAKANG 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
mengamanatkan bahwa salah satu wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah koordinasi pelaksanaan program 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang 
berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum 
terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 
pelayanan sosial dari negara.  Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 
hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan 
secara layak dan bermartabat seirama dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 
Bangka yang kedua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 
berintegritas.  

Sejalan dengan itu pula Pemerintah Kabupaten Bangka juga telah 
mengamanatkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 tahun 
2006 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial serta 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

 
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) adalah perseorangan, 
keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang karena suatu 
hambatan, kesulitan, atau gangguan, 
tidak dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya, sehingga memerlukan 
pelayanan sosial untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya baik jasmani dan 
rohani maupun sosial secara memadai 
dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial). 
Pemerintah Kabupaten Bangka telah  
melaksanakan berbagai langkah 
strategis dalam melaksanakan 
penanganan masalah sosial. Namun, 
strategi dan program yang telah 
dilaksanakan tersebut belum 
menyentuh akar persoalan 
sesungguhnya penyebab PPKS di 
Kabupaten Bangka. Adapun persoalan 
mendasar tersebut adalah bahwa 
selama ini, penanganan PPKS masih 

terpisah-pisah, kami menyadari bahwa 
dalam melakukan penanganan PPKS, 
Dinas Sosial akan merasa sangat 
kesulitan untuk melakukan penganan 
yang lebih efektif. diperlukan adanya 
sinergisitas lintas stakeholder untuk 
menangani PPKS ini. 
Gambaran kondisi saat ini bahwa 
kinerja penanggulangan PPKS yang 
masih dilaksanakan secara partial 
mengakibatkan penanganannya masih 
setengah-setengah, Pemerintah, 
Masyarakat dan Swasta sebenarnya 
telah melaksanakan program masing-
masing untuk berpartisipasi dalam 
penanganan PPKS, namun upaya 
tersebut belum secara signifikan dapat 
menurunkan jumlah PPKS. Dengan 
fenomena ini, maka perlu adanya 
penanganan yang lebih efektif dengan 
melibatkan seluruh sektor pada 
melalui program kerjasama strategis 
lintas stakeholder untuk memberikan 
penanganan PPKS secara efektif. 



Gambaran keadaan yang diinginkan adalah adanya sinergitas penanganan PPKS dengan 
Dinas/Instansi terkait yang disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat koordinasi/sinergitas antara Dinas Sosial 
dengan Dinas/Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan PPKS. 

Inovasi yang akan dilaksanakan adalah dengan 
melaksanakan GERBANG MULYA Gerakan Bangka 
Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama) 
dengan memposisikan Dinas Sosial sebagai 
koordinator penanganan masalah sosial yang dalam 
implementasinya nanti melibatkan seluruh 
Dinas/Instasi/Pihak Swasta terkait untuk bersama-
sama menyelesaikan permasalahan sosial di 
masyarakat.  
GERBANG MULYA (Gerakan Bangka Meningkatkan 
Upaya Pelayanan Sosial Bersama) merupakan inovasi 
dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka dimana nantinya 
dapat mampu menemukan PPKS, meningkatkan 
kualitas pencatatan dan pelaporan, serta 
meningkatan cakupan PPKS yang mendapatkan 
pelayanan sosial. Hal ini melatar belakangi Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten Bangka untuk terus 
mempertahankan dan mengembangkan inovasi ini 
sehingga berdampak lebih signifikan lagi 
kedepannya. 
Keunikan dari inovasi ini adalah bahwa dalam 
pelaksanaan GERBANG MULYA ini dapat membantu 
pelayanan sosial dengan sistim pelacakan kasus 
PPKS, pencatatan dan pelaporan serta tindak lanjut 
kasus sehingga PPKS dapat terlayani dengan 
penelusuran dan reunifikasi keluarga. Akses 
terhadap pelayanan GERBANG MULYA difasilitasi 
oleh para Pekerja Sosial dengan melibatkan seluruh 
komponen masyarakat yang ada di sekitar PPKS dan 
setiap unsur yang terlibat sesuai dengan 
kewenangan masing-masing 
Dengan adanya koordinasi lintas sektor maka akan 
diperoleh sinergi yang kuat melalui tugas dan peran 
masing-masing stakeholder untuk bersama-sama 
menangani PPKS, hal ini sangat diperlukan 
mengingat penanganan PPKS tidak bisa hanya 
dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan harus 
melibatkan berbagai pihak, sedangkan posisi Dinas 
Sosial PPPA adalah sebagai leading sektor untuk 
mensinergikan penanganan PPKS tersebut. 
Untuk mendukung upaya meningkatkan pelayanan 
kesejahteraan sosial bersama, maka perlu dilakukan 
advokasi kepada kepala daerah dan lintas sector 
terkait. Bentuk dukungan kongkrit dari Kepala 
Daerah dengan meluncurkan program inovasi 
Gerbang Mulya ini adalah dukungan fasilitas dan 
operasional dengan kebijakan yang telah di sepakati 
dengan komitmen untuk menjangkau semua PPKS 
yang ada di Kabupaten Bangka. 

Ide dasar pelaksanaan inovasi dan pembangunan 
sistem pelayanan dan pemantaun yang merupakan 
ide asli yang menjadi kesepakatan pada hasil rapat 
internal lintas program dan lintas sektor di Dinas 
Sosial Kabupaten Bangka sebagai inisiatif untuk 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS. 
Sumber daya inovasi dimulai dari upaya pelacakan 
DTKS yang dilaksanakan oleh PSM maupun yang di 
sweeping bersama kader untuk mendapatkan data 
riil untuk data PPKS di tingkat Kabupaten, 
pemantauan data ini di inisiasi oleh laporan yang 
masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan 
disupport oleh Dana kegiatan APBD Kabupaten 
Bangka dan Dana yang bersumber dari pihak lain 
yang tidak mengikat. 
Bukan itu saja penggerakan partisipasi yang 
bersumber dari semua komponen diharapkan 
meningkatkan pelayanan secara tekhnis maupun 
manajerial. Diharapkan dengan sumber daya terkait 
maka keberlanjutan inovasi ini dapat kita laksanakan 
lebih optimal. Bila dilihat dari aspek sosial inovasi ini 
dapat terus dikembangkan terutama bagaimana 
upaya yang dilakukan oleh tenaga pelayanan sosial 
khususnya Pekerja Sosial (PEKSOS), Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) bersama kader desa terus 
konsisten melaksanakan inovasi ini secara terus 
menerus dan periodik, karena dengan kosistensi dan 
komitmen bagi penggerak dari inovasi ini sangat 
mendukung dalam peningaktan pelayanan sosial 
untuk pelacakan dan pengawasan pada PPKS, karena 
bukan hanya pemantauan dan pengawasan yang 
perlu di perketat akan tetapi bagaimana tatalaksana 
kasus resiko pada PPKS tersebut mendapatkan 
penanganan yang optimal dan mempermudah 
memperoleh rujukan untuk penyelesaian kasus kasus 
yang di alami 
Dari aspek ekonomi tentu saja inovasi ini 
menguntungkan bagi PPKS karena dengan inovasi ini 
PPKS mendapatkan pelayanan pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai standar untuk mencegah 
komplikasi yang akan terjadi dan dari aspek 
lingkungan sosial jelas ini memberikan nilai positif 
dalam penerapannya di masyarakat. Pelaksanaan 
inovasi ini dikoordinir oleh Kepala Bidang Rehabilitasi 
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangka, dan TKSK se-
Kabupaten Bangka sebagai koordinator di tingkat 
Kecamatan dengan pelaku utama PSM dan kader 
desa, yang didukung sepenuhnya oleh lintas program 
dan lintas sektor yang ikut berperan untuk 
keberhasilan inovasi GERBANG MULYA 



TUJUAN & MANFAAT 
PROYEK PERUBAHAN 

Tujuan Jangka Pendek : 

•Mewujudkan 
kebijakan 
penanganan sosial 
terintegrasi di 
Kabupaten Bangka 

•Meningkatkan 
koordinasi dengan 
Dinas/Instansi terkait 
dalam rangka 
integrasi penanganan 
masalah sosial di 
Kabupaten Bangka 

•Mewujudkan aplikasi 
GERBANG MULYA 

•Melaksanakan 
implementasi 
GERBANG MULYA 
dengan melibatkan 
sektor swasta dan 
Lembaga Swadaya 
masyarakat 

Tujuan Jangka 
Menengah : 

•Penanganan PPKS 
secara holistik dan 
terintegrasi. 

•Mewujudkan 
penurunan jumlah 
PPKS di Kabupaten 
Bangka 

Tujuan Jangka Panjang 
: 

•Pengembangan 
aplikasi GERBANG 
MULYA dengan fitur-
fitur baru yang up to 
date 

•Mewujudkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Manfaat Internal 

Merupakan kontribusi Dinas Sosial Kabupaten 
Bangka dalam upaya meningkatkan penanganan 

PPKS secara holistik terintegrasi.  

Mendorong terwujudnya percepatan 
penanganan PPKS dengan melibatkan 

Dinas/Instansi terkait 

Memudahkan koordinasi dengan stakeholder  

Mewujudkan ketuntasan penanganan PPKS 

Manfaat Eksternal 

Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam 
turut serta melakukan penanganan PPKS secara 

terpadu 

Meningkatkan kepercayaan publik kepada 
Pemerintah Kabupaten dalam penanganan PPKS 

Meningkatkan kinerja pelayanan publik 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



OUTPUT DAN OUTCOME 
PROYEK PERUBAHAN 

Nama Output Deksripsi 

OUTPUT 

Dukungan Pimpinan Dukungan dari Kepemimpinan Daerah, dalam 
rangka melaksanakan proyek perubahan, dalam 
hal ini adalah Bupati Bangka selaku Mentor 

Tim Pelaksana Proyek 
Perubahan 

Tim yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tahapan proyek perubahan yang 
berada di bawah koordinasi project leader  

Aplikasi GERBANG MULYA Aplikasi membantu pelayanan sosial dengan 
sistim pelacakan kasus PPKS, pencatatan dan 
pelaporan serta tindak lanjut kasus sehingga 
PPKS dapat terlayani dengan penelusuran dan 
asessemen terhadap PPKS, selanjutnya akan 
direkomendasi jenis pelayanan yang diberikan 
oleh Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial serta Unit 
Pelayanan Terpadu Dinas Sosial dengan 
melibatkan seluruh komponen masyarakat yang 
ada di sekitar PPKS dan setiap unsur yang terlibat 
sesuai dengan kewenangan masing-masing 

Penerapan aplikasi GERBANG 
MULYA 

Implementasi aplikasi GERBANG MULYA untuk 
memberikan pelayanan kepada PPKS di 
Kabupaten Bangka 

OUTCOME 

Peningkatan GERBANG 
MULYA dengan melibatkan 
sektor swasta dalam rangka 
penanganan permasalahan 
sosial 

Pengembangan GERBANG MULYA untuk 
meningkatkan penanganan PPKS secara holistik 
terintegrasi dengan melibatkan seluruh 
stakeholder yang terkait 

Penanganan PPKS secara 
holistik dan terintegrasi 

Pelayanan PPKS dilakukan secara menyeluruh 
ditangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan 
kewenangan setelah mendapat penanganan yang 
tepat 

Penurunan jumlah PPKS di 
Kabupaten Bangka 

Menurunnya jumlah PPKS di Kabupaten Bangka 
secara signifikan 



PENTAHAPAN  
(MILESTONES) 

Konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

Rapat Koordinasi 
Internal 

Penyusunan draft 
Surat Keputusan 

Kepala Dinas tentang 
Tim Efektif  

Pengesahan Surat 
Keputusan Kepala 
Dinas tentang Tim 

Efektif 

Rapat Koordinasi 
dengan Tim Efektif 

Identifikasi 
kebutuhan data dan 

informasi  

Melaksanakan 
koordinasi  dengan 

stakeholder 

Pembuatan Aplikasi 
GERBANG MULYA 

Sosialisasi dan 
launcing aplikasi 

GERBANG MULYA 

Surat Keputusan 
tentang penggunaan 

Aplikasi GERBANG 
MULYA 

Penerapan aplikasi 
GERBANG MULYA 

Evaluasi aplikasi 
GERBANG MULYA 



KONSULTASI DENGAN  

MENTOR DAN COACH 

Konsultasi dengan Mentor dilaksanakan untuk 
memperolah saran dan masukan terkait dengan 
pelakanaan proyek perubahan. dalam katannya 
dengan pengambilan isu dan pelaksanaan inovasi, 
Mentor mempunyai peran yang sangat strategis 
dalam memberikan saran/masukan persetujuan 
kepada Project Leader agar kinerja yang dilakukan 
dapat menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi oleh unit organisasi. 
Dalam hal ini, Mentor mendukung penuh 
pelaksanaan proyek perubahan dan berharap 
agar proyek perubahan dapat terlaksana secara 
optimal guna meningkatkan sinergitas 
stakeholder dalam memberikan pelayanan sosial 
di Kabupaten Bangka 
Konsultasi dengan Coach dilaksanakan dengan 
melibatkan widyaiswara pembimbing untuk 
membahas isu-isu yang ditemui kemudian 
memilih isu prioritas untuk kemudian ditemukan 
solusinya dan dikembangkan menjadi inovasi 
proyek perubahan. dalam proses pembimbingan, 
Coach memberikan banyak pengetahuan kepada 
kami tentang berbagai hal terkait dengan 
pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat II di 
Provinsi Jawa Timur 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya bimbingan, arahan dan persetujuan 
dari Mentor dan Coach terhadap proyek 
perubahan GERBANG MULYA 



RAPAT KOORDINASI INTERNAL 

Rapat dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi dan 
penjelasan tentang pelaksanaan proyek perubahan GERBANG MULYA kepada 
segenap stakeholder internal Dinas Sosial Kabupaten bangka. Dalam rapat ini 
diminta kepada seluruh pegawai mulai Kabid, JFT dan Staf Per Bidang agar 
selalu berperan aktif dalam rangka pelaksanaan proyek peurbahan GERBANG 
MULYA dalam upaya meningkatkan kualias pelayanan kesejahteraan sosial di 
Kabupaten Bangka 
Dalam melaksanakan perubahan tersebut, diperlukan adanya Tim Efektif yang 
akan menjadi tim pelaksana tahapan proyek perubahan yang berada di bawah 
koordinasi Project Leader. Dengan demikian maka diharapkan agar nantinya 
seluruh SDM di lingkup Dinas Sosial saling berkoordinasi untuk mensukseskan 
proyek perubahan ini. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah bahwa Tim Efektif dibentuk dengan 
menggunakan SK Kepala Dinas Sosial dan kepada Sekretaris agar menyusun 
draf SK Tim Efektif tersebut. 



PENYUSUNAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS TENTANG TIM EFEKTIF 

Penyusunan draf SK Tim Efektif dilaksanakan dengan memuat tentang tugas 
pokok dan fungsi Tim serta memilih nama-nama yang sesuai untuk mengisi 
jabatan dalam Tim Efektif tersebut. 
Dalam draf, disebutkan bahwa Tim terdiri dari : 
1)  Tim Teknis 

• Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal  
• Menyusun design sistem aplikasi Gerbang Mulya Mobile 
• Melaksanakan penyempurnaan dan finalisasi aplikasi Gerbang Mulya 

Mobile 
• Melaksanakan uji coba 
• Melaporkan hasil pelaksanaan milestone kepada Project Leader 

2)  Tim Administrasi 
• Menyusun Peraturan Bupati tentang Gerbang Mulya 
• Menyusun draf SOP 
• Melakukan perbaikan dan finalisasi draf Peraturan Bupati dan SOP 
• Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi internal dan eksternal 
• Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Project Leader 



PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN 

 KEPALA DINAS TENTANG TIM EFEKTIF 

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 
800/0251/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan 
Gerbang Mulya ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2022 



RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF 

Setelah tim terbentuk, maka agenda selanjutnya adalah melaksanakan koordinasi dengan 
Tim Efektif dalam rangka memberikan penjelasan tentang tugas masing-masing tim serta 
tahapan yang akan dilaksanakan pada proyek perubahan.  
Kepada peserta rapat disampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada 
PPKS dengan Aplikasi Gerbang Mulya Mobile agar penanganan PPKS dapat dilakukan secara 
lebih efektif dengan melibatkan instansi terkait serta Stakeholder lainnya serta pihak 
swasta. Untuk itu para pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangka harus 
mempersiapkan diri sehingga diharapkan pada saat penerapan aplikasi Gerbang Mulya 
Mobil sudah menguasai aplikasi tersebut 
Disamping itu juga kami mengajak seluruh pegawai di Dinas Sosial Kabupaten bangka untuk 
terus mengembangkan potensi diri masing-masing pegawai agar dapat menyeimbangkan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang dewasan ini semakin 
berkembang. Dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga seiring sejalan dengan Slogan Dinas Sosial 
yaitu Peduli dan Melayani. 
Hasil dari pelaksanaan rapat antara lain : 
• Gerbang Mulya adalah suatu tatanan dalam upaya penanganan masalah-masalah sosial 

yang lebih efektif, terintegrasi dengan instansi terkait, stakeholder lainnya dan pihak 
swasta 

• Agar pelaksanaan Gerbang Mulya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka 
para pegawai Dinas Sosial harus membekali diri dengan menggali potensi diri masing-
masing sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan bik 

• Aplikasi Gerbang Mulya Mobile merupakan suatu sarana agar pelaksanaan penanganan 
PPKS dapat dilakukan secara holistic dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait. 



RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF 

Penyusunan SOP Gerbang Mulya 
dilaksanakan dalam rangka memberikan 
kejelasan proses dan alur kerja sehingga 
dalam melaksanakan pelayanan Gerbang 
Mulya dapat berjalan secara tertib dan 
menjaga kualitas pelayanan. Adapun 
prosedur Pengaduan sebagai berikut : 
• Pengaduan disampaikan melalui 

aplikasi Gerbang Mulya 
• Admin Dinas Sosial/Petugas 

penerima pengaduan menerima 
laporan dan memvalidasi laporan 
masyarakat 

• Pengaduan langsung yang masuk 
ditangani pada hari itu juga oleh 
Petugas Penerima Pengaduan serta 
meneliti kejelasannya (Pelapor dan 
yang dilapor jelas, apa yang 
dilaporkan, bagaimana, kapan dan 
dimana kejadiannya harus jelas) 

• Laporan/pengaduan yang diteruskan 
ke Kepala Dinas Sosial 

• Kepala Dinas Sosial meneruskan ke 
Bidang Teknis atau ke stakeholder 
terkait 

• Pengaduan yang bisa ditangani 
langsung oleh Penanggung Jawab 
pengaduan maka langsung 
ditanggapi dan ditangani 

• Apabila pengaduan dinyatakan jelas 
dan memerluka koordinasi lebih 
lanjut maka disampaikan kepada 
Kepala Dinas 

• Petugas penerima pengaduan dan 
bersama Kabid Rehabilitasi Sosial, 
Kabid Perlindungan Sosial, Kabid 
Pemberdayaan Sosial 
mengumpulkan data-data, 
informasi, identifikasi masalah, 
mencari bukti-bukti terkait 
pengaduan sebagai bahan rapat 
klarifikasi/penjelasan dan 
penentuan tindakan 

Hasil penanganan dan penentuan tindakan akan 
disampaikan kepada Pelapor setelah ditandatangani 
oleh Kepala Dinas serta disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang sebagai laporan 
pertanggungjawaban.  



IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA 

 DAN INFORMASI 

Dalam rangka melaksanakan proyek perubahan, terlebih dahulu dilakukan 
identifikasi kebutuhan dana dan informasi. Berdasarkan data pada Dinas Sosial 
Kabupaten Bangka, diperoleh data-data sebagai berikut : 



MELAKSANAKAN KOORDINASI  DENGAN 

STAKEHOLDER 

Koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak 
terkait dengan penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Bangka, antara 
lain : 
1. Kapolres Bangka 
2. Dandim 0413 Bangka 
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi, usaha 

Kecil Menengah 
8. Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian dan Perdagangan 
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
10. Dinas Pertanian dan Pangan 
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
13. Dinas Satpol PP 
14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka 
15. Badan Narkotika Kabupaten Bangka 
16. Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha 
Hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor disimpulkan bahwa semua 
Dinas / Instansi yang terkait sangat mendukung dan menyambut baik dengan 
Proyek Perubahan Gerbang Mulya karena memang selama ini penanganan 
masalah-masalah PPKS dirasakan masih secara partial. Dengan aplikasi Gerbang 
Mulya Mobil ini diharapkan penanganan masalah-masalah PPKS dapat 
dilakukan leibh efektif lagi ke depannya. 



PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN BUPATI 

TENTANG GERBANG MULYA 

Penyusunan draf Peraturan Bupati tentang Gerbang Mulya dilaksanakan 
dengan  melibatkan Tim Efektif Proyek Perubahan. dalam draf disebutkan 
bahwa keberadaan Gerbang Mulya adalah dalam rangka mensinergikan 
stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan penanganan PPKS di 
Kabupaten Bangka 



PENGESAHAN PERATURAN BUPATI 

TENTANG GERBANG MULYA 

Setelah melalui tahap perbaikan/penyempurnaan, maka ditetapkan Peraturan Bupati 
Bangka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan 
Sosial Bersama. Bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan penanganan Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial guna  mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan suatu gerakan secara terencana, terarah, 
terintegrasi dan berkelanjutan melalui Gerakan Bangka meningkatkan upaya pelayanan 
sosial bersama. 



PEMBUATAN APLIKASI GERBANG MULYA 

Pembuatan aplikasi Gerbang Mulya dilaksanakan dengan memanfaatkan 
sistem online dan dapat dijalankan pada perangkat mobile. Adapun screen 
shoot aplikasi Gerbang Mulya Mobile sebagai berikut : 



SOSIALISASI DAN LAUNCING APLIKASI 

GERBANG MULYA 

Sosialisasi dan launching aplikasi Gerbang Mulya dilaksanakan oleh Bupati 
Bangka pada tanggal 3 Oktober 2022. Dalam kegiatan ini disampaikan tentang 
pentingnya sinergitas lintas stakeholder dalam rangka penanganan PPKS di 
Kabupaten Bangka.  



SURAT KEPUTUSAN TENTANG 

PENGGUNAAN APLIKASI GERBANG MULYA 

Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1035.1/DINSOS 2022 Tentang 
Pengunaan Aplikasi Gerbang Mulya di Kabupaten Bangka ditetapkan pada 
tanggal 5 Oktober 2022. Dengan adanya SK ini, diharapkan Dinas Sosial 
beserta stakeholder terkait dapat bersinergi dalam rangka mewujudkan 
percepatan penanganan permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial di Kabupaten Bangka. 



PENERAPAN KEGIATAN GERBANG MULYA 

Implementasi Gerbang Mulya dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder 
internal dengan memantau laporan dari masyarakat terkati dengan PPKS di 
Kabupaten Bangka 



EVALUASI KEGIATAN GERBANG MULYA 

Sebagai tahap akhir dari pelaksanaan proyek perubahan, maka dilakukan 
evaluasi terhadap proyek perubahan pada jangka pendek dengan melakukan 
reviu terhadap tahapan yang telah dilaksanakan serta mengumpulkan bukti 
pelaksanaan kegiatan. 
Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa seluruh tahapan dalam proyek 
perubahan telah berhasil dilaksanakan, akan tetapi terdapat beberapa catatan 
diantarnaya adalah terkait dengan keberadaan sinyal internet yang masih 
belum dapat diakses di beberapa wilayah, sehingga diperlukan adanya upaya 
dari Dinas/Instansi terkait untuk mengupayakan agar provider dapat 
membuka titik akses di lokasi terdekat. 



PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN 



PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN 





• Proyek perubahan telah berhasil dilaksanakan dengan capaian 
sebesar 100%, capaian tersebut sesuai dengan target kinerja yang 
telah disusun meliputi tahapan pelaksanaan pada jangka pendek 

• Strategi komunikasi dengan stkaeholder telah dilaksanakan dengan 
diperolehnya dukungan dari stakeholder terkait, diantaranya adalah 
Sekretaris Daerah, Inspektur, Polres, Kodim, RSJ Daera Prov Bangka 
Belitung, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bappeda, Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik, RSUD Depani Bahrin 
Sungailiat, Kementeraian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat 
Sungailiat, Camat Merawang, Lurah Kenangan, Kepala Desa Air 
Rual,, Kepala Desa Air Duren serta Kamar Dagang dan Industri 
Kabupaten Bangka 

• Tewujudnya aplikasi GERBANG MULYA 

• Terbitnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 
800/0251/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek 
Perubahan Gerbang Mulya 

• Tersusunnya SOP Gerbang Mulya 

•  Terbitnya Peraturan Bupati Bangka Nomor 65 Tahun 2022 tentang 
Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama 

• Terbitnya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1035.1/DINSOS 
2022 Tentang Pengunaan Aplikasi Gerbang Mulya di Kabupaten 
Bangka 

• Untuk mencapai keberhasilan proyek perubahan secara tuntas perlu 
dilaksanakan tahapan proyek perubahan pada jangka menengah dan 
jangka panjang sebagai rencana strategis proyek perubahan pada 
tahun 2023  



• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 
penanganan PPKS  

• Melaksanakan penanganan PPKS secara holistik terintegrasi 

• Pengembangan aplikasi GERBANG MULYA dengan fitur-fitur baru 
yang up to date 

 Pembelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan aksi 
perubahan adalah bahwa sebagai seorang pemimpin, 
diperlukan adanya inovasi untuk menjawab permasalahan 
yang ada. Akan tetapi dalam melaksanakan inovasi tersebut, 
diperlukan adanya perencanaan yang matang, mobilisasi 
stakeholder serta dukungan dari pimpinan agar inovasi yang 
digagas tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

 Dalam mengimplementasikan inovasi, akan ditemui kendala, 
akan tetapi kendala tersebut adalah suatu keniscayaan dan 
dapat diatasi dengan melaksanakan koordinasi dan 
komunikasi yang efektif dengan stakeholder internal maupun 
eksternal.   

 Bahwa seorang pemimpin perubahan harus dapat 
memberikan motivasi kepada bawahan, action leader 
mampu memotivasi seluruh anggota Tim untuk jujur, 
konsisten dan berani dalam mengeksekusi tahapan 
perubahan, mempunyai inisiatif dan berkolaborasi untuk 
bekerja dalam Tim. 

 Di era digitalisasi sekarang ini sangat diperlukan adanya 
peran kepemimpinan digital yang dapat memimpin organisasi 
agar mampu bertransformasi dari sistem manual ke sistem 
digital. Dengan adanya aplikasi GERBANG MULYA, dapat 
diperoleh efektivitas penanganan PPKS secara lebih 
terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak terkait.  




