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Nasional Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022 Provinsi 
Jawa Timur yang mana didalamnya tertuang langkah-
langkah pelaksanaan perubahan dalam rangka 
meningkatkan kualitas fasilitasi kepada anggota DPRD 
Kabupaten Bangka, 
Pada kesempatan ini, kami  mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada : 
• Bapak MULKAN, SH., MH. , Bupati Bangka. 
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Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 
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jajaran panitia penyelenggara Pelatihan 
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Tahun 2022 di Surabaya 

• Bapak DR. IR. GENTUR PRIHANTONO, SP., MT., 
SH., MH. Widyaiswara Pembimbing selaku Coach 
yang telah memberikan bimbingan dan 
persetujuan terhadap proyek perubahan.  

• Bapak Prof. Dr. V. RUDY HANDOKO, MS, selaku 
penguji yang telah memberikan berbagai saran 
dan masukan serta persetujuan terhadap proyek 
perubahan. 

• Seluruh pejabat stuktural dan fungsional beserta 
pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bangka 

• Rekan-rekan semua peserta Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XII 
Tahun 2022 di Surabaya  

• Keluarga tercinta yang telah memberikan 
dukungan kepada penulis 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam 
penulisan Proyek Perubahan ini, oleh karenanya 
penulis akan menerima segala saran yang konstruktif 
demi kesempurnaannya. Semoga tulisan yang sangat 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Aamiin 



LATAR BELAKANG 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pada 
pasal 373 yang mengatur kewajiban anggota 
DPRD Kabupaten / Kota yakni menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat. Jika dilihat dari Peraturan 
Pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib 
DPRD, yaitu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah pasal 129, bahwa DPRD 
mempunyai kewajiban memperhatikan, 
menampung, menghimpun, menyalurkan dan 
menindaklanjuti aspirasi, menerima keluhan 
dan pengaduan masyarakat. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
merupakan wakil rakyat di parlemen yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
Pemilihan Umum (Pemilu) di daerah. 
Keberadaan DPRD di daerah sering disebut 
sebagai fungsi representatif karena bertugas 
menyuarakan aspirasi masyarakat dan 
bertindak atas nama rakyat (Representatif 
Government) di bidang legislatif. Sebagai 
bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia, 
DPRD dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya tidak dapat dipisahkan dari rakyat, 
karena dalam sistem demokrasi menempatkan 
rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas 
dalam pengambilan keputusan atau membuat 
kebijakan. 

DPRD memegang tiga peran penting dalam 
bersinggungan dengan masyarakat yang 
diwakilinya, yang pertama sebagai agen – agen 
perumus agenda bagi masyarakat yang 
diwakilinya, kedua DPRD berperan sebagai 
Lembaga yang mengemban misi pengelolaan 
konflik dalam masyarakatnya, Ketiga DPRD 
adalah pengemban peran integratif dalam 
masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang 
diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai 
peran keperantaraan, DPRD bukan hanya 
menjadi perantara yang menjembatani 
Pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, 
namun juga menjembatani ketegangan dari 
berbagai segmen dalam masyarakat yang 
saling memperjuangkan kepentingannya. 

 

Oleh karena itu sebagai perantara, DPRD memiliki 
tanggungjawab menjalin suatu hubungan dan 
komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan 
solusi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut 
dengan memanfaatkan Pokok-pokok pikiran (Pokir) 
yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan 
kepada anggota dewan agar diperjuangkan di 
pembahasan RAPBD. 
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan 
pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas 
pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan 
program/kegiatan yang bersumber dari hasil 
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 
sebelumnya yang belum terbahas dalam 
musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 
rencana.Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji 
kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam 
perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada 
tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan 
daerah. 
Gambaran keadaan yang terjadi saat ini adalah 
masih ditemui permasalahan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi Sekrertariat DPRD Kabupaten 
Bangka yaitu kurang efektifnya pengadministrasian 
Pokir DPRD yang diakibatkan oleh pengelolaannya 
yang masih bersifat manual / konvensional. Hal ini 
mengakibatkan adanya keterbatasan bagi 
Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan 
kepada anggota DPRD yang juga akan berdampak 
pada penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten 
Bangka. 



Pokok pokok pikiran anggota DPRD, disampaikan melalui Rapat Paripurna kepada Bupati. 
Pokok pokok pikiran ini, merupakan hasil Reses yang dilakukan setiap 4 bulan sekali (3 kali 
dalam setahun), dengan jumlah peserta yang diundang 100 orang. Fungsi Sekretariat 
Dewan adalah memfasilitasi kegiatan kegiatan Anggota DPRD, agar dapat terlaksana 
dengan baik. 
Gambaran keadaan yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengadministrasian Pokir 
DPRD dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan 
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mempercepat penyampaian aspirasi tersebut 
kepada anggota DPRD dan sekaligus memudahkan sinkronisasi dengan e-pokir SIPD 
Departemen Dalam Negeri. 
Dengan mempertimbangkan gambaran keadaan saat ini dan gambaran keadaan yang 
diharapkan, maka perubahan yang akan dilaksanakan adalah mewujudkan aplikasi PUKAT 
(Pikiran dan Usulan Masyarakat) yang merupakan suatu aplikasi berbasis IT, aplikasi PUKAT 
dapat menghubungkan masyarakat dengan anggota DPRD sesuai dengan Dapil 
berdasarkan NIK. Aspirasi yang sudah masuk akan langsung tersampaikan kepada anggota 
DPRD yang bersangkutan dan tidak lagi menggunakan sistem manual yang masih 
mempunyai permasalahan dalam hal waktu dan biaya. 
Keunggulan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi PUKAT adalah meningkatnya 
kemudahan alam proses pengadministrasian Pokir DPRD dan mempermudah sinkronisasi 
dengan e-pokir SIPD Departemen Dalam Negeri 



TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

Tujuan Jangka 
Pendek  

Melaksanakan koordinasi dengan 
atasan dan unsur pimpinan DPRD 

Rancang bangun aplikasi PUKAT 
(Pikiran dan Usulan Masyarakat) 

Penerapan aplikasi PUKAT (Pikiran 
dan Usulan Masyarakat) 

Tujuan Jangka 
Menengah  

Meningkatkan fungsi Musrenbang 
Bapeda dengan data dasar dari 

Aplikasi ini.  

Dapat menentukan arah kebijakan 
APBD dengan meresume seluruh 

pikiran dan usulan masyarakat 
secara umum. 

Tujuan Jangka 
Panjang  

Pengembangan aplikasi PUKAT 
dengan menambahkan fitur-fitur 

baru  

Aplikasi terkoneksi dengan e-pokir 
SIPD Departemen Dalam Negeri,  

Aplikasi terkoneksi dengan data 
penduduk di Catatan Sipil, sehingga 

dapat menyaring usulan 
masyarakat melalui kecocokan NIK 
dengan Daerah Pemilihan (Dapil) 

masing masing 

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

Manfaat Internal 

• Anggota DPRD dapat menerima Pikiran dan Usulan 
masyarakat setiap waktu, tanpa perlu menunggu 
periodiik dalam kegiatan Reses. 

• Lebih memudahkan bagi Sekretariat Dewan untuk 
mengadministrasi dan mengkoordinasi pikiran dan 
usulan masyarakat 

Manfaat Eksternal 

• Masyarakat yang dapat menyampaikan pikiran dan 
usulan lebih luas dan tidak harus periodik.  

• Bahan masukan bagi Bapeda untuk penyusunan 
Musrenbang. 



OUTPUT DAN OUTCOME 
Nama Output Deksripsi 

OUTPUT 
Dukungan Pimpinan Dukungan dari Kepemimpinan Daerah, 

diantaranya adalah Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpinnan DPRD, dan Sekretaris Daerah 
dalam rangka melaksanakan proyek 
perubahan 

Tim Pelaksana Proyek 
Perubahan 

Tim pelaksana proyek perubahan sebagai 
tim yang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan tahapan-tahapan perubahan 
yang berada dibawah koordinasi Project 
Leader 

Aplikasi PUKAT Aplikasi berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan fasilitasi 
pokok-pokok pikiran anggota DPRD. 
Keberadaan aplikasi diharapkan dapat 
membantu mempercepat penyampaian 
usulan kepada anggota DPRD dan 
memudahkan koneksi dengan e-pokir SIPD 
Departemen Dalam Negeri. 
  

Penerapan aplikasi PUKAT Implementasi aplikasi PUKAT dalam rangka 
menyampaikan pokok-pokok pikiran 
anggota DPRD dari masyarakat sesuai 
dengan Dapil masing-masing 

OUTCOME 
Pengembangan aplikasi 
PUKAT 

Pengembangan aplikasi PUKAT dengan 
melakukan penambahan fitur-fitur baru 
maupun dengan mengoptimalkan fungsi 
yang ada agar lebih responsif 

Konektivitas dengan e-
pokir SIPD 

Mewujudkan konektivitas aplikasi PUKAT 
dengan e-pokir SIPD Departemen Dalam 
Negeri 

Sinkronisasi dengan 
database kependudukan 

Aplikasi terkoneksi dengan data penduduk 
di Catatan Sipil, sehingga dapat menyaring 
usulan masyarakat melalui kecocokan NIK 
dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing 
masing 



PENTAHAPAN PROYEK 
PERUBAHAN 

• Jangka Pendek 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

1.  
Konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

2. 
Rapat Koordinasi 

Internal 

3.  
Penyusunan draft 
Surat Keputusan 
Sekretaris DPRD 

tentang Tim Efektif 

4. 
Pengajuan draft 
Surat Keputusan  

tentang Tim Efektif 

5.  
Pengesahan Surat 

Keputusan 
Sekretaris DPRD 

tentang Tim Efektif 

6. 
Rapat Koordinasi 

dengan Tim Efektif 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

7. 
Identifikasi kebutuhan 

data dan informasi detail 
konsep implementasi 

menyeluruh dengan Tim 
Efektif 

8. 
Pembuatan Aplikasi 

PUKAT 

9. 
Sosialisasi dan launcing 

aplikasi PUKAT 

10. 
Surat Keputusan 

tentang penggunaan 
Aplikasi PUKAT 

11. 
Penerapan aplikasi PUKAT  

12. 
Evaluasi aplikasi 

PUKAT 



KONSULTASI DENGAN MENTOR 

DAN COACH 

• Konsultasi dengan Mentor dilaksanakan sejak proses perancanan proyek perubahan terkait 
dengan isu yang diangkat, pemilihan judul sampai dengan proses persetujuan judul untuk 
menjadi proyek perubahan pada PKN II Angkatan XII Provinsi Jawa Timur.  

• Mentor menyampaikan bahwa inovas yang digagas oleh Project Leader sangat strategis 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Kabupaten 
Bangka. Oleh karena itu sangat diharapkan agar tahapan-tahapan dalam perubahan 
tersebut dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang 
besar bagi kelancaran administrasi khususnya terkait dengan fasilitasi pokok-pokok pikiran 
anggota DPRD Kabupaten Bangka melalui peran serta masyarakat secara berkelanjutan. 

• Konsultasi dengan Coach dimulai sejak proses perancangan proyek perubahan sesuai 
dengan format yang telah disediakan berkenaan dengan standar pada pelaksanaan 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Provinsi Jawa Timur 

• Dalam proses bimbingan, Coach memberikan arahan agar pelaksanaan proyek perubahan 
dapat lebih terarah dan memberikan petunjuk sesuai dengan urutan yang harus 
dilaksanakan pada jangka pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut tertuang dalam 
milestone (tahapan proyek perubahan) beserta alokasi waktu dan output yang dihasilkan. 

• Hasil dari pelaksanaan tahapan ini adalah 
diperolehnya dukungan dari Mentor dan Coach 
terhadap pelaksanaan proyek perubahan Penerapan 
Aplikasi PUKAT (Pokok dan Usulan Masyarakat) 
Untuk Meningkatkan Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran 
Anggota DPRD Melalui Peran Serta Masyarakat 
Secara Berkelanjutan. 



RAPAT KOORDINASI INTERNAL 
• Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di ruang rapat Sekretaris 

DPRD Kabupaten Bangka. Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memberikan pemahaman stakeholder internal terhadap pelaksanaan Proyek 
Perubahan. 

• Kepada peserta rapat disampaikan bahwa kita sudah sering melakukan 
kegiatan reses angota DPRD Kabupaten Bangka dalam menyerap aspirasi 
masyarakat. oleh karena itu, perlu dilakukan sesuai gerakan secara terencana, 
terarah, terintegrasi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi melalui aplikasi ini, dan juga untuk memudahkan 
sinkronisasi dengan e-pokir SIPD Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan 
inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komiunikasi 

• Dalam rangka mendukung pelakanaan inovasi PUKAT, perlu dilakukan 
pembentukan Tim Efektif yang nantinya bertugas untuk membantu Project 
Leader menyiapkan sarana, prasarana serta berbagai keperluan untuk 
mewujudkan tahapan proyek perubahan tersebut. 

 



PENYUSUNAN DRAFT SURAT 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD 

TENTANG TIM EFEKTIF  

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi internal, maka dilakukan penyusunan SK 
Sekretaris DPRD tentang Tim Efektif. Draf tersebut disusun dengan menyebutkan 
bahwa Tim terdiri dari dua yaitu : 

• Tim I Teknis 

– Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal 

– Menyusun aplikasi Pikiran dan Usulan Masyarakat 

– Melaksanakan penyempurnaan dan finalisasi Aplikasi Pikiran dan usulan 
Masyarakat 

– Melaksanakan uji coba 

– Melaporkan hasil pelaksanaan milestone kepada Project Leader 

• Tim II Administasi 

– Menyusun draf SOP 

– Melakukan perbaikan dan finalisasi draf SK Bupati dan SOP 

– Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi internal dan eksternal 

– Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Project Leader. 

 

PENGAJUAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG TIM EFEKTIF 

• Setelah melaksanakan penyusunan draf, maka langkah selanjutnya 
memerintahkan Sekretaris untuk menghadap dalam rangka finalisasi 
teradap draf SK yang telah disusun 

• Berdasarkan pada Draf yang telah disusun, diketahui bahwa konsep 
SK Tersebut telah sesuai dengan hasil rapat dan kebutuhan terhadap 
Proyek Perubahan. Akan tetapi terdapat beberaka kalimat yang 
dirasa perlu disesuaikan sehingga akan dilakukan perbaikan dan 
dilakukan penetapan. 

 



PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN 

SEKRETARIS DPRD TENTANG TIM EFEKTIF 

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
bangka Nomor : 188.46/22.a/SETWAN/2022 tentang Pembentukan Tim 
Efektif Proyek Perubahan Pembuatan Aplikasi Pikiran dan Usulan 
Masyarakat (PUKAT) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten 
Bangka pada tanggal 23 Agustus 2022. 

 



RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM EFEKTIF 

• Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 di ruang rapat Sekretaris 
DPRD Kabupaten Bangka. Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah untuk 
memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh anggota Tim Efektif 
terkait dengan SK dan urutan milestone yang akan dilaksanakan selama 
jangka pendek sampai dengan akhir bulan September. Kemudian dilanjutkan 
dengan jangka menengah dan panjang. 

• Kepada Tim disampaikan bahwa keberadaan proyek perubahan ini sangat 
diperlukan untuk membawa perubahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bangka kaitannya dengan pengadministrasian Pokok pokok pikiran DPRD. 
Proyek perubahan akan dilaksanakan salah satunya adalah dengan 
pembuatan aplikasi PUKAT yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan 
teknologi online sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengkases 
layanan tersebut. Sebagai langkah awal diharapkan Tim menyiapkan data-
data pendukung yang nantinya dapat diinpun ke dalam Aplikasi PUKAT. 

 
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Efketif, 
maka dihasilkan beberapa point sebagai berikut : 
• Tim efektif pengumpulan bahan dari 4 kali 

kegiatan reses anggota DPRD dari Juli Tahun 
2021 sampai dengan Juli 2022, mulai dari 
dokumen dan laporan hasil kegiatan resesnya 

• Mengumpulkan data SIPD Kementerian 
Dalam Negeri RI 

• Mengumpulkan seluruh data-data anggota 
DPRD Perdapil 



IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA DAN 

INFORMASI DETAIL KONSEP IMPLEMENTASI 

MENYELURUH DENGAN TIM EFEKTIF 

Data dan informasi dikumpulkan oleh Tim Efektif Proyek Perubahan pada tanggal 
15 Agustus 2022 sesuai dengan instruksi Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka, 
adapun data yang telah dikumpulkan terdiri dari : 

• Menyiapkan dasar pemikian aplikasi 

• Menyiapkan row chart untuk persepsi aplikasi 

• Menyiapkan data-daaa Dinas Kominfo 

• Menyiapkan sarana 

 



PEMBUATAN APLIKASI PUKAT 

• Pembuatan aplikasi PUKAT dilaksanakan pada tanggal 12 September 
2022. Aplikasi dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah 
pengoperasian oleh masyarakat namun tetap informatif. Aplikasi 
dapat diakses pada alamat web http://pukat/bangka.go.id/ 
kemudian dapat diinstall pada perangkat android. 

http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/
http://pukat/bangka.go.id/


SOSIALISASI DAN LAUNCING APLIKASI PUKAT 

Sosialisasi dan launching aplikasi PUKAT dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 
di rumah Dinas Bupati Bangka. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memberikan informasi tentang keberadaan aplikasi PUKAT kepada publik serta 
sebagai launching yang dilakukan oleh Bapak Bupati Bangka.  

 

Selain itu, sosialisasi dan launching juga dimuat dalam pemberitaan dalam media online dan 
jejaring sosial agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan aplikasi tersebut untuk 
mempermudah menyalurkan aspirasi kepada angota DPRD sesuai dengan Dapilnya masing-
masing. 



SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGGUNAAN 

APLIKASI PUKAT 

• Sebagai dasar pelaksanaan aplikasi PUKAT, maka dilakukan 
penyusunan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 
188.45/1032/SETWAN/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Pikiran 
dan Usulan Masyarakat (PUKAT) di Kabupaten Bangka. Keputusan 
tersebut ditandatangani oleh Bupati Bangka pada tanggal 3 Oktober 
2022. 

 



PENERAPAN APLIKASI PUKAT  

• Penerapan aplikasi PUKAT telah menghasilkan 170 usulan yang 
masuk melalui aplikasi didominasi oleh Usulan Sarana dan Prasarana 
(SARPRAS) diberbagai lokasi Kabupaten Bangka.  

• Berdasarkan penerapan diketahui bahwa aplikasi PUKAT sangat 
bermanfaat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan 
nantinya mempermudah dalam mengintegrasikannya ke dalam SIPD. 

 



EVALUASI APLIKASI PUKAT 

• Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan angota Tim Efektif untuk 
mengatahui implementasi proyek perubahan pada jangka pendek, khususnya 
pada tahap implementasi aplikasi PUKAT. Berdasarkan pembahasan bersama 
Tim, diketahui bahwa aplikasi telah berjalan dengan optimal dan dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi kemudahan dan peningkatan 
administrasi terhadap pokok-pokok pikiran Anggota DPRD melalui peran 
masyarakat. 

• Terdapat beberapa catatan diantaranya adalah keluhan gangguan signal di 
beberapa daerah tertentu pada saat pengiriman usulan yang tidak terkirim 
dan apabila signal berjalan stabil pengiriman usulan harus mengajukan usulan 
baru kembali dari awal pengisian usulan. Dan Tim IT akan melakukan 
upgrade/perbaikan aplikasi demi kemudahan penggunaan aplikasi. 

 



CAPAIAN KINERJA PROYEK 
PERUBAHAN 

No Indikator Keberhasilan 

Bobot 
Target 

(%) 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

Keterangan 

1 Konsultasi dengan Mentor 
dan Coach 

5 2 kegiatan 2 kegiatan 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 1 

2 Rapat Koordinasi Internal 5 1 kegiatan 1 kegiatan 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 2 

3 Penyusunan draft Surat 
Keputusan Sekretaris DPRD 
tentang Tim Efektif  

5 1 dokumen 1 dokumen 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 3 

4 Pengajuan draft Surat 
Keputusan  tentang Tim 
Efektif 

5 1 dokumen 1 dokumen 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 4 

5 Pengesahan Surat Keputusan 
Sekretaris DPRD tentang Tim 
Efektif 

5 1 dokumen 1 dokumen 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 5 

6 Rapat Koordinasi dengan Tim 
Efektif 

10 1 dokumen 1 dokumen 10 Bukti capaian 
pada Lampiran 6 

7 Identifikasi kebutuhan data 
dan informasi detail konsep 
implementasi menyeluruh 
dengan Tim Efektif 

5 1 dokumen 1 dokumen 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 7 

8 Pembuatan Aplikasi PUKAT 5 1 aplikasi 1 aplikasi 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 8 

9 Sosialisasi dan launcing 
aplikasi PUKAT 

15 1 kegiatan 1 kegiatan 15 Bukti capaian 
pada Lampiran 9 

10 Surat Keputusan tentang 
penggunaan Aplikasi PUKAT 

5 1 dokumen 1 dokumen 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 
10 

11 Penerapan aplikasi PUKAT  5 1 kegiatan 1 kegiatan 5 Bukti capaian 
pada Lampiran 
11 

12 Evaluasi aplikasi PUKAT 
  

10 1 kegiatan 1 kegiatan 10 Bukti capaian 
pada Lampiran 
12 



SIMPULAN 

• Implementasi proyek perubahan telah berhasil di laksanakan dengan 
capaian sebesar 100%. Hal ini diketahui dari realisasi bobot/target 
pada setiap kegiatan pada jangka pendek 

• Diperolehnya dukungan penuh dari Mentor dalam rangka 
mengimplementasikan proyek perubahan. dukungan tersebut 
sangat bermanfaat bagi kami selaku Project Leader dalam 
mengimplementasikan tahapan proyek perubahan 

• Terwujudnya aplikasi PUKAT untuk meningkatkan fasilitasi pokok 
pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bangka 

• Terbitnya Keputusan Bupati Bangka Tentang Penggunaan Aplikasi 
Pikiran dan Usulan Masyarakat (PUKAT) 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  

REKOMENDASI 
Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan pada tahap laboratorium 
kepemimpinan, maka direkomendasikan agar : 
• Sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat secara 

berkelanjutan 
• Mewujudkan koneksi e-pokir SIPD Departemen Dalam Negeri 
• Mewujudkan koneksi dengan data penduduk di Catatan Sipil 

sehingga dapat menyaring usulan masyarakat melalui kecocokan 
NIK dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing masing 


