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 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya sehingga  Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan 
XII Tahun 2022 dengan judul ” Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
Melalui Social Culture Approach ” telah berhasil disusun.  Proyek Perubahan ini merupakan 
salah satu tahapan tugas yang harus dilaksanakan.

  Proyek Perubahan Instansional ini merupakan gambaran proyek perubahan yang akan 
dilaksanakan dalam laboratorium kepemimpinan di lokasi satuan kerja Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan  adanya kertas kerja ini, Proyek 
Perubahan dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien dan 
dapat dijadikan sebagai acuan bagi Project Leaders dan seluruh Stakeholder yang terlibat 
dalam proyek perubahan ini sehingga dapat membantu menyamakan persepsi dan 
membangun komitmen secara bersama-sama dalam mendukung implementasi proyek 
perubahan.
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6. Bapak Muhammad Firdaus, MBA, PHD, selaku penguji juga telah memberikan arahan demi kesempurnaan Proyek Perubahan 
ini ;
7. Segenap rekan-rekan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional  Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022, yang telah mengisi hari-
hari selama pelaksanaan Diklatpim dengan serius namun penuh kekeluargan dan kebahagian;
8. Seluruh Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022 serta semua pihak yang 
telah memberikan bantuan dan dukungannya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya.;
9. Keluargaku tercinta yang telah mencurahkan cinta kasih, dukungan, motivasi dan doa, hingga selesainya penyusunan  Proyek 
Perubahan ini.
Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa, penulis  menyadari bahwa penulisan  Proyek Perubahan ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu,  kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
sempurnanya  Proyek Perubahan ini. 
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         Adapun peran masing-masing tim yang terlibat 
dalam penyelenggaraan proyek perubahan ini sebagai 
berikut :
Project Sponsor / Mentor (Sekretaris Daerah Kabupaten 
Situbondo Provinsi Jawa Timur) Drs. H. SYAIFULLAH, 
M.M. ( Purna Tugas TMT 01-09-2022 ) dilanjut Pj. 
Sekretar is  Daerah Wawan Set iawan,  S.H. ,  M.H. , 
mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Memberikan arahan dan persetujuan atas keseluruhan 
kegiatan proyek perubahan;
Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam 
mengimplementasikan proyek perubahan;
Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam 
mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang 
diperlukan dalam melaksanakan implementasi proyek 
perubahan;

Memberikan bimbingan kepada project leader dalam 
mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi 
berlangsung;
Memantau jalannya proyek perubahan yang dilakukan oleh 
project  leader.

Coach (Widyaiswara Ahli Utama) Ir. ISMAIL, M.M. mempunyai 
tugas dan tanggungjawab :

Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Taking 
Ownership atau Implementasi proyek perubahan melalui 
media teknologi informasi;
Memberikan saran dan masukan selama implementasi proyek 
perubahan;
Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan 
selama tahap implementasi proyek perubahan;
Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan project 
leader selama Tahap Taking Ownership.

 Project Leader (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Situbondo Provinsi Jawa Timur) BUCHARI, S.E.T. mempunyai 
tugas dan tanggungjawab :
Keberhasilan terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek 
perubahan;
Melakukan ekskusi tahapan / milestone yang telah dirancang 
dalam  proyek perubahan dengan mendayagunakan seluruh 
sumber daya yang dimiliki;
Menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait dalam 
mendukung seluruh tahapan implementasi proyek perubahan;
Melakukan monitoring dan perekaman terhadap setiap proges 
yang dihasilkan tim milestone;



Working Team (Tim Efektif) terdiri atas Tim Internal dan Tim 
Eksternal.

Tim Internal, terdiri dari 1 (satu) Tim dan Sekretariat, 
yaitu sebagai berikut :

Tim Penyusun Konsep Implementasi, mempunyai tugas dan 
tanggungjawab :
Mempersiapkan Rapat Penyusunan dan dukungan dari 
stakeholder internal dan eksternal;
Melakukan advokasi untuk memperoleh dukungan stakeholder 
eksternal dalam implementasi proyek perubahan;
Mengkordinasikan konsep perubahan sebagai masukan untuk 
tim yang lain;
Mempersiapkan seluruh tahapan kegiatan proyek perubahan 
yang akan dilaksanakan. 
.
Tim Sekretariat, mempunyai  tugas dan tanggungjawab :
Membantu menyiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan 
proyek perubahan;
Memfasilitasi masing-masing tim kerja dalam melaksanakan 
tahaapan kegiatan yang diperlukan;
Menyiapkan kegiatan sosialisasi modul aplikasi baru.
Menyiapkan dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk 
setiap tahapan kegiatan proyek perubahan.

Tim Eksternal,yang mempunyai tugas dan 
tanggungjawab :

 
Dinas Sosial ;
Dinas Koperasi dan Perdagangan ;
Dinas Perhubungan ;
Kepolisian ;
Dinas Lingkungan Hidup ;
Dinas PUPP
TNI.
Kejaksaan 
DPMPTSP
Kecamatan
Dinas Pariwisata
Masyarakat
Pengusaha





Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan







Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan

Kriteria keberhasilan merupakan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan. Berdasarkan kondisi yang 

diharapkan yaitu akselerasi akses ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui social culture approach, maka disusunlah 

indikator  keberhasilannya sebagai berikut :

Adanya komitmen antara mentor, reformer dan tim kerja yng efektif untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek perubahan

Dukungan dari para stakeholder baik internal maupun eksternal guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan

Fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat dioptimalkan

Adanya koordinasi dari seluruh anggota tim baik tim efektif maupun tim pengelola basis data yang berasal dari stakeholder 

eksternal dan internal

Adanya penerapan Peraturan Bupati Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Social Culture Approach;



Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah personal mastery ( penguasaan pribadi ), 

sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang akahirnya membentuk pribadi 

yang mantap dan sukses. Pribadi yang mantap dalam artian pribadi yang dewasa seacara mental. Pribadi yang dimaksud adalah 

pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan dan siap menjadi agen perubahan.

Pengembangan potensi diri   bisa dilakukan dengan melalui :

   PQ (physical Quotient) 

Potensi fisik atau kecerdasan fisik  masalah yang menyangkut kekuatan dan kebugaran otot sekaligus kekuatan dan 

kebugaran otak dan mental. Orang yang seimbang fisik dan mentalnya memiliki tubuh yang ideal serta otak yang 

cerdas.Kecerdasan fisik atau PQ (physical Quotient) juga dianggap sebagai dasar dari elemen IQ (Intellegence Quotient) dan EQ 

(Emotional Quotient).

 Intelegensia Quotient ( IQ)

Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat 

perencanaan, membuat karya ilmiah/karya tulis dan lain sebagainya. IQ bersifat genetik dalam artian lebih banyak dipengaruhi 

oleh faktor bakat daripada lingkungan, namun dalam pengomtimalannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun 

aspek-aspek IQ antara lain taraf kecerdasan, daya nalar/logika berfikir, daya mengingat, daya antisipasi, kemampuan 

memahami konsep bahasa, kemampuan memahami konsep hitungan, kemampuan analisa sintesa, daya bayang ruang dan 

kreatifitas. Peningkatan potensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkesinambungan, pengasahan dan perluasan 

fikiran yang terus menerus. Disamping itu juga melalui kegiatan pembiasaan pembuatan jurnal, menulis dan lain sebagainya.

 Emotional Quotient (EQ)

Merupakan kemampuan tertentu dalam diri seseorang untuk membaca perasaan-perasaan dalam hati dan perasaan orang lain 

yang bekerja sama dengan dirinya, sehingga orang mampu menangani hubungan-hubungan ini secara efektif dan strategis



DESKRIPSI MANAGEMEN PROYEK PERUBAHAN

  Penyajian Pengalaman Memimpin Proyek Perubahan

            Pengalaman Project Leader selama implementasi pelaksanaan proyek perubahan berusaha dengan segala upaya dan 

komitmen untuk dapat melaksanakan proyek perubahan sesuai dengan Milestone (pentahapan) yang sudah direncanakan.

Dalam tahapan ini project leader berupaya menjabarkan dan mendiskripsikan hasil dari masing-masing kegiatan terkait dengan 

implementasi proyek perubahan di lapangan sesuai pentahapan (Milestone) pada Jangka Pendek, tanpa Jangka Menengah 

maupun Jangka Panjang seuai dengan jadual akhir dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022 

yang telah direncanakan.

            Proses implementasi proyek perubahan ini, project leader mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan 

implementasi proyek perubahan ini sekaligus menjadi bukti nyata di lapangan dari hasil pembelajaran  materi di kelas untuk 

dipraktekan dilapangan dimana sebelum diimplementasikan proyek perubahan tersebut telah dikonsultasikan dan disetujui oleh 

Mentor sebgai pengarah dan Coach sebagai pembimbing dalam pelaksanaan dan penulisan lapor hasil implementasi proyek 

perubahan ini sehingga pelaksanaan diharapkan berjalan dengan lancar.

             Implementasi  proyek perubahan ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan juga menjadi program terobosan baru 

sekaligus sebagai salah satu solusi dan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada instansi project leader.





B.Hasil Capaian Proyek Perubahan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi proyek 

perubahan telah dilakukan pengukuran capaian kinerja antara 

Rencana Target Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi 

Capaian Kinerja. Berikut ini tingkat capaian kinerja terhadap 

implementasi proyek perubahan sebagai berikut :



 Kendala Implementasi Proyek Perubahan ( Internal dan Eksternal

Terlaksananya proyek perubahan yang telah dilakukan meskipun sesuai dengan target dan alokasi waktu yang ditentukan 

sebelumnya bukan berarti tanpa ada kendala. Namun demikian berkat kerjasama dan tekad yang kuat dari stakeholder, semua 

kendala yang ada dapat diatasi dengan baik, adapun kendala tersebut adalah :

 Kendala Internal

Pada tingkat internal sebetulnya tidak ada kendala yang signifikan, semua stakeholder internal komitmen untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan proyek perubahan ini, sehingga output yang direncanakan terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Kendala yang ada bersifat teknis yakni kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sehari-hari 

pada instansi sehingga semuanya sangat sibuk mengejar progres untuk merealisasikan program-program yang sudah direncanakan. 

Adapun yang menjadi tantangan project leader adalah waktu implementasi proyek perubahan yang terbilang singkat, mengingat 

pentahapan (milestone) yang disusun cukup banyak maka untuk mengeksekusi tahapan satu dengan tahapan lainnya project leader 

bersama tim bekerja ekstra untuk mengisi waktu yang singkat.
Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dapat menghambat kelancaran dalam proyek perubahan diantaranya :

  Ada kalanya saat melaksanakan kegiatan sesuai milestone jadualnya berbenturan dengan kegiatan rutin ;



Strategi Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi proyek perubahan terlebih dahulu perlu dikenali kendala yang memungkinkan akan 

terjadi melalui identifikasi kendala berdasarkan dari unsur (Urgency, Seriousness dan Growth).

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi proyek perubahan sangat diperlukan langkah strategis,  berupa strategi 

pencegahan dalam mengatasi kendala, baik kendala internal maupun eksternal.

Sedangkan dalam mengatasi kendala teknis pada stakeholder internal dilakukan setiap sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan 

prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dengan kegiatan proyek perubahan dan membagi tugas diantara staf 

sehingga dua kegiatan dapat dieksekusi dengan baik tanpa saling menghambat satu dengan lainnya.

Disamping itu beberapa strategi dilakukan dalam mengatasi kendala antara lain :

1.   Melaksanakan koordinasi secara instensif dalam rangka menyamakan persepsi dalam rangka kelancaran implementasi proyek 

perubahan ;

2.   Melakukan penyesuaian jadual agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan milestone ;
3.   Melakukan antisipasi melalui pemberitahuan dini kepada stakeholder agar dapat mengikuti implementasi proyek perubahan 
tepat waktu ;
 4.   Memaksimalkan koordinasi antar stakeholder agar jadual kegiatan bisa disesuaikan.



PENUTUP

 Simpulan

 1.    Keberhasilan implementasi proyek perubahan “ Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Social 

Culture Approach “ tidak lepas dari dukungan tim efektif penyusunan Peraturan Bupati.

 2.    Untuk mendukung pelaksanaan diperlukan dukungan dan komitmen dari stakeholder internal maupun eksternal.

3.     Guna mencapai keberhasilan proyek perubahan “ Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Social 

Culture Approach “ secara tuntas, maka kegiatan jangka menengah dan jangka panjang proyek perubahan harus terlaksana 

dengan baik meliputi  :

  a.   Monitoring dan evaluasi penerapan  Perbub Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

  b.   Monitoring dan evaluasi tahapan jangka menengah dengan hasil dokumen laporan analisa permasalahan yang dihadapi 

stakeholders

 c.     Pengembangan Social Culture Approach dengan harapan ada peningkatan mutu penerapan Social Culture Approch.

 



Rekomendasi

Berdasarkan pelaksnaan proyek perubahan “Penanganan  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Social Culture 

Approach “ pada tahap laboratorium kepemipinan, maka direkomendasikan agar pada pelaksanaan proyek perubahan jangka 

menengah dan jangka panjang, diharapkan seluruh stakeholders internal dan eksternal yang terlibat untuk tetap berperan aktif 

dan konsisten untuk mencapai keberhasilan proyek perubahan secara keseluruhan.



Bekerjasama dengan stakeholder dari 

Kejaksaan Negeri Situbondo dalam 

rangka sosialisai kepada para pelaku 

u saha  yang  ada  d i  Kabupa ten 

Situbondo untuk mempunyai kepatuhan 

terhadap pembayaran pajak daerah 

yang telah diatur dalam Perda



Bersama TNI dan Polri dalam rangka 
membahas penanganan Ketertiban 
umum dan Ketentraman Masyarakat 
dengan cara pendekatan sosial dan 
kultur yang ada di Kabupaten 
Situbondo.
Kita bersama – sama berkomitmen 
untuk lebih agamis, humanis dan 
empati dalam penanganan keteriban 
dan keamanan masyarakat.



PATROLI ASHAR

P ta ro l i  s e t e l a h  s h o l a t  a s ha r 

menjaga agar pedagang kaki lima 

tidak lagi jualan dipinggir jalan 

sekitar alon-alon yang merupakan 

daerah yang tidak diijinkan untuk 

berjualan



Acara pembinaan mental spiritual bagi warga binaan dengan 

sholawat dan dzikir bersama dalam rangka untuk menggugah 

hati para warga binaan.

Selaian bersholawat dan berdzikir warga binaan juga kita beri 

solusi untuk pekerjaan di pabrik.



Bersama stakeholder Komisi III DPRD, Dinas PUPP, DPMPTSP, Dinas 

Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan, Bagian Perekonomian 

Sekretariat Daerah serta Dinas Koperasi dan Perdagangan 

monitoring ke lokasi penambangan yang ada di Kabupaten 

Situbondo



LESSONS LEARNED
               Penyusunan Proyek Perubahan merupakan suatu keharusan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, 

yang proses  penyusunannya memerlukan effort/usaha yang cukup banyak dikarenakan saat penyusunan dan pelaksanaan proyek 

perubahan dilakukan bersamaan off class yang menuntut kita bekerja dengan kegiatan seorang birokrasi dengan segala 

kesibukannya. Untuk itu diperlukan strategi yang memungkinkan kedua-duanya bisa berjalan baik dan berhasil sesuai target. 

Pembentukan tim yang solid dan pendekatan yang efektif pada para stakeholders merupakan strategi jitu guna penyelesian 

proyek perubahan ini. Pemecahan masalah yang dirasa cukup baik adalah dengan social culture approach dimana kita harus bisa 

memahami perilaku masyarakat sekitar kita. Dalam tradisi sosiokultural teori komunikasi adalah sosiolinguistik atau kajian bahasa 

dan budaya. Hal yang penting dalam tradisi ini adalah bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda dalam kelompok 

budaya dan kelompok sosial yang berbeda. Bukan hanya media netral untuk menghubungkan manusia, bahasa juga masuk ke 

dalam bentuk yang menemukan jati diri kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya.

               Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Social Culture Approach merupakan pendekatan 

yang membutuhkan tenaga ekstra dalam kita berkomunikasi dengan masyarakat, karena kita berhadapan langsung dengan 

masyarakat. Setelah Perbub Penangan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat perlu segera disosialisasikan atau 

diluncurkan (launching) kepada para pengguna untuk bisa diterapkan. Tantangan berikutnya adalah mengubah kebiasaan lama 

anggota Satpol PP menjadi kebiasaan yang baru, hal ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu dengan pembuatan 

SOP dan buku saku tentang Social Culture Approach.

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori/123512
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-komunikasi/75539
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kelompok-sosial/119117
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-citra-diri-atau-self-image/116786

