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Dalam menyusun Proyek Perubahan ini, kami mendapatkan pencerahan,

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk hal tersebut di atas, maka

perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso juga selaku Mentor,

Bapak Drs. H. BAMBANG SOEKWANTO, MM, yangtelah memberikan

kesempatan, dukungan, masukan dan arahan.

2. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa

Timur, Bapak Aries Agung Paewei, yang telah berkenan menampatkan

kami pada BPSDA Provinsi Jawa Timur;

3. Bapak Dr.Ir.I Made Sukartha, CES, Widyaiswara merangkap Coach yang

selalu memberi bimbingan dan arahan;

4. Seluruh Widyaiswara dan Narasum berdalam Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022, yang telah memberikan

ilmu dan pengalaman kepemimpinan yang baik.

5. Seluruh sahabat-sahabat peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 yang telah mewarnai hari-hari

selama pelaksanaan diklat dengan serius namun penuh kekeluargaan dan

kebahagiaan.

6. Panitia Penyelenggara Pelatihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Jawa Timur, yang sangat komunikatif dan membantu

kelancaran dalam proses diklat.

7. Seluruh staf, serta Tim Efektif Internal, yang telah membantu dan

mendukung dalam penyusunan proyek perubahan.

8. Keluarga tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan

memberikan semangat dan perhatian serta doa, hingga selesai PKN

Tingkat II ini.

Proyek Perubahan ini seperti yang telah disampaikan diawal adalah sebuah

rancangan awal yang akan dikembangkan secara berkesinambungan. Untuk

itu, sumbangan pemikiran, kritik dan saran sangat kami butuhkan, dalam

pengembangannya, agar nilai kemanfaatannya menjadi lebih besar bagi

masyarakat.

Surabaya, 7 Desember 2022
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KATA PENGANTAR 
Puji dan rasa syukurkami haturkan kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang MahaEsa, karena hanya dengan

rahmat dan hidayah-Nya semata, Proyek

Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II Angkatan XXIVTahun 2022 denganJudul

“STRATEGI PENYEDIAAN DUKUNGAN SARANA

PRODUKSI PERTANIAN DENGAN APLIKASI SIBUTA

PERAWAT SUSI (SISTEM INFORMASI RENCANA

DEFINITIF KEBUTUHAN PETANI DAN PEREKAM

WAJAH PETANI PENERIMA BANTUAN PUPUK

BERSUBSIDI)” telah selesai kami susun sesuai

waktu yang telah ditentukan.



STRATEGI PENYEDIAAN DUKUNGAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN DENGAN
APLIKASI SIBUTA PERAWAT SUSI (SISTEM INFORMASI RENCANA DEFINITIF
KEBUTUHAN PETANI DAN PEREKAM WAJAH PETANI PENERIMA BANTUAN PUPUK
BERSUBSIDI)

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia, yang berarti menyangkut hajat hidup
orang banyak. Pemenuhan kebutuhan pangan akan berkorelasi positif terhadap Dukungan
prasarana dan sarana pertanian. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso yaitu Rendahnya ketepatan Petani penerima pupuk
bersubsidi (60%), Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam mengadopsi
inovasi dan teknologi terbaru, Masih banyaknya penggunaan bibit palsu / tidak bersertifikat, Masih
terjadi fluktuasi produksi dan produktivitas usahatani pertanian dan Masih rendahnya petani yang
memanfaatkan pekarangan/lahan kosong untuk rumah pangan lestari.

Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan teknik AKPL, dapat dikerucutkan menjadi tiga
isu yang kemudian akan dipertimbangkan kembali untuk dijadikan isu prioritas. Kemudian isu
tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (Urgency), S (Seriousness), dan G
(Growth). Maka isu strategis yang akan diangkat dalam inovasi proyek perubahan ini adalah
Rendahnya ketepatan Petani penerima pupuk bersubsidi (60%).

Solusi inovatif dalam mengatasi isu strategis yang terjadi pada pelayanan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dengan Strategi Penyediaan Dukungan Sarana
Produksi Pertanian Dengan Aplikasi Sibuta Perawat Susi (Sistem Informasi Rencana Definitif
Kebutuhan Petani Dan Perekam Wajah Petani Penerima Bantuan Pupuk Bersubsidi).Sehingga
dengan inovasi proyek perubahan ini diharapakan: terpenuhinya ketepatan data base rencana
definitif kebutuhan dan ketepatan petani penerima bantuan pupuk bersubsidi. Dengan demikian
harapan pendapatan dan kesejahteraan petani akan bisa diwujudkan.
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angan merupakan kebutuhan mendasar
bagi manusia untuk dapat
mempertahankan hidup dan
karenanya

P
kecukupan pangan bagi setiap orang setiap
waktu merupakan hak azasi yang layak
dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, masalah
pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh
penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi
sasaran utama kebijakan pangan bagi
pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai
negara dengan jumlah penduduk yang besar
menghadapi tantangan yang sangat kompleks
dalam memenuhi kebutuhan pangan
penduduknya, sehingga masalah ketahanan
pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan
dan menjadi fokus dalam pembangunan
pertanian.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk,
bertambah pula kebutuhan pangan yang harus
disediakan. Oleh karena itu, pencapaian
peningkatan produksi pertanian merupakan
sebuah keniscayaan. Salah satu upaya
meningkatkan produksi pertanian meluli adalah
program intensifikasi pertanian.

Dalam upaya intensifikasi, pupuk merupakan
unsur penting dalam peningkatan unsur hara
tanah. penggunaan pupuk diarahkan pada
penerapan pemupukan berimbang dan organik
sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar
teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.
Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu
didukung dengan aksesibilitas dalam
memperoleh pupuk dengan harga yang
terjangkau.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.
Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu
ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan
Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan
Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tentang
alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya,
sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan
penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan
dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah
tanggung jawabnya Kemudian ditindaklanjuti
juga dengan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor :
04/Kpts/RC.210/B/02/2019 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi.



Menjawab berbagai masalah tersebut
diperlukan sebuah inovasi atau program
terobosan. Inovasi proyek perubahan ini
digagas project leader selaku Kepala Dinas
Pertanian Dan Ketahanan
PanganKabupaten Bondowoso akan
melakukan invosi STRATEGI PENYEDIAAN
DUKUNGAN SARANA PRODUKSI
PERTANIAN DENGAN APLIKASI SIBUTA
PERAWAT SUSI (SISTEM INFORMASI
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN PETANI
DAN PEREKAM WAJAH PETANI PENERIMA
BANTUAN PUPUK BERSUBSIDI).

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam
pengawasan yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan Petani di
Sektor Pertanian.Penyaluran adalah proses
pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari
Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk
Indonesia (Persero) sampai dengan Petani
sebagai konsumen akhir.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya
disebut RDKK adalah rencana kebutuhan
Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang
disusun berdasarkan musyawarah anggota
kelompok tani dan merupakan alat
pesanan pupuk bersubsidi kepada
gabungan kelompok tani atau penyalur
sarana produksi pertanian yang ditetapkan
secara manual dan/atau melalui sistem
elektronik (e-RDKK). e-RDKK adalah
bentuk lain dari RDKK yang berupa web
base dengan tambahan atribut antara lain
berupa Nomor Induk Kependudukan.
Berbagai regulasi subsidi pupuk sudah
diterbitkan, namun kondisi dilapangan
banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan. Hal yang dirasakan petani
adalah kesulitan memperoleh pupuk
bersubsidi yang tepat waktu dan tepat
jumlah serta tepat harga.



1. Nama gagasan Proyek Perubahan 
STRATEGI PENYEDIAAN DUKUNGAN SARANA PRODUKSI 
PERTANIAN DENGAN APLIKASI SIBUTA PERAWAT SUSI (SISTEM 
INFORMASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN PETANI DAN 
PEREKAM WAJAH PETANI PENERIMA BANTUAN PUPUK 
BERSUBSIDI)  di Kabupaten Wonosobo

2. Deskripsi Proyek PerubahanSolusi inovatif dalam mengatasi isu
strategis yang terjadi pada pelayanan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dengan Strategi
Penyediaan Dukungan Sarana Produksi Pertanian Dengan Aplikasi
Sibuta Perawat Susi (Sistem Informasi Rencana Definitif Kebutuhan
Petani Dan Perekam Wajah Petani Penerima Bantuan Pupuk
Bersubsidi).Sehingga dengan inovasi proyek perubahan ini
diharapakan: terpenuhinya ketepatan data base rencana definitif
kebutuhan dan ketepatan petani penerima bantuan pupuk
bersubsidi. Dengan demikian harapan pendapatan dan
kesejahteraan petani akan bisa diwujudkan.



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 negatifbirokrat 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
pengawasanyang kronis telahmerubah
menjadi sebuah kebiasaan negatif
tersebut menjadi budaya. Karena itu
perubahan atau penguatan sistem
pengawasan sangat diperlukan.



3. Akuntabilitas Kinerja. Kemampuan
Pemerintah dalam menunjukkan
kinerjayang mampu menghasilkan outcome
(hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat
masih sering dipertanyakan, untuk
itupenguatan penerapanakuntabilitas
kinerjaakan 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, sertatimbulnya 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.Penguatanmanajemen
pelayanan publik menjadi krusial,
sehingga diharapkan mampu
mendorong peningkatan
profesionalismepenyedia pelayanan
serta peningkatan kualitas pelayanan.

2. Fokus Proyek Perubahan

Fokus perubahan menggambarkan
bagaimana proses proyek perubahan
akan dilakukan melalui pendekatan
Inagara (Inovasi Administrasi Negara).
Terdapat 8 jenis inovasi administrasi
negara, yaitu : (1) inovasi proses
(process innovation), (2) inovasi
metode (method innovation), (3)
inovasi produk (product innovation),
(4) inovasi konseptual (conceptual
innovation), (5) inovasi teknologi
(technology innovation), (6) inovasi
struktur organisasi (organizational
structureinnovation), (7) inovasi
hubungan (relationship innovation),
(8) inovasi pengembangan Sumber
Daya Manusia (HRD innovation).



Tujuan Proyek perubahan Strategi 
Penyediaan Dukungan Sarana Produksi 
Pertanian Dengan Aplikasi Sibuta Perawat 
Susi (Sistem Informasi Rencana Definitif 
Kebutuhan Petani Dan Perekam Wajah 
Petani Penerima Bantuan Pupuk Bersubsidi) 
ditinjau dari jangka pendek, menengah dan 
panjang sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Pendek
1) Terbangunya Aplikasi Sibuta

Perawat susi (Sistem Informasi
Rencana Kebutuhan Petani Dan
Perekam wajah petani penerima
bantuan pupuk bersubsusidi).

2) Terinputnya 50% data base petani
penerima bantuan pupuk bersubsidi
yang valid.

2. Tujuan Jangka Menengah
1) Peningkatan input data base petani

penerima bantuan pupuk bersubsidi
yang valid.

2) Perekaman wajah petani penerima
pupuk bersubsidi

3. Tujuan jangka panjang
 Pengembangan Aplikasi Sibuta

Perawat susi (Sistem Informasi
Rencana Kebutuhan Petani Dan
Perekam wajah petani penerima
bantuan pupuk bersubsusidi) dengan
website atau aplikasi di Kementerian
Pertanian RI

Manfaat umum yang diperoleh dari proyek
perubahan adalah dalam rangka menunjang
perencanaan pembangunan daerah yang
tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu
secara khusus manfaat yang diharapkan
dari proyek perubahan ini terbagi menjadi 2
(dua) jenis, yaitu manfaat internal dan
manfaat eksternal seperti dijelaskan sebagai
berikut:

1. Manfaat internal :
• Tersedianya data base rencana

definitif kebutuhan petani yang
akurat dan valid.

• Menjamin ketepatan, efeketif dan
efisienya distribusi pupuk
bersubsidi di tingkat petani.

2. Manfaat eksternal :
• Petani dan kios pupuk merasa

aman terhadap jatah subsidi pupuk
yang akan diterimanya.

• Memudahkan pengawasan
terhadap distribusi pupuk di
tingkat petani.



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. Membangun Aplikasi Sibuta

Perawat Susi (Sistem Informasi
rencana definitive Kebutuhan
Petani Dan Perekam wajah petani
penerima pupuk bersubsidi)
Deskripsi : Membangun Aplikasi
Sibuta Perawat Susi (Sistem
Informasi rencana definitive
Kebutuhan Petani Dan Perawat )

2. Penginputan data base rencana
difinitif kebutuhan petani
Deskripsi : Data base berasal dari
petani yang sudah diverifikasi 3
pilar desa (Kades, babinsa dan
babinkamtibmas) dan disyahkan
oleh kades.

3. Sosialisasi Aplikasi Sibuta Perawat
Susi (Sistem Informasi Rencana
Definitif Kebutuhan Petani Dan
Perekam wajah petani penerima
bantuan pupupk bersubsidi)
Deskripsi : Sosialisasi Aplikasi
Sibuta Perawat Susi (Sistem
Informasi Rencana Definitif
Kebutuhan Petani Dan Perekam
wajah petani penerima bantuan
pupupk bersubsidi) sekaligus
perekaman wajah petani
penerima pupuk bersubsidi.

OUTCOME
1. Tersedianya validitas data base rencana

definitif kebutuhan dan ketepatan petani
penerima bantuan pupuk bersubsidi
Deskripsi : Tersedianya validitas data base
rencana definitif kebutuhan dan ketepatan
petani penerima bantuan pupuk
bersubsidi

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan
petani di Kabupaten Bondowoso Deskripsi
: Terwujudnya peningkatan pendapatan
petani di Kabupaten Bondowoso

3. Meningkatnya kesejahteraan petani di
Kabupaten Bondowoso
Deskripsi : Meningkatnya kesejahteraan
petani di Kabupaten Bondowoso



RANCANGAN
PROYEK 
PERUBAHAN

A. Milestones 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 Proyek Perubahan







Tata Kelola Proyek Perubahan

Tim Efektif 1:
Administrasi

Mentor
Drs. H. BAMBANG SOEKWANTO, MM

PROJECT LEADER
HENDRI WIDOTONO, S.Pt.,MP

COACH
Dr. Ir. I MADE SUKARTHA, CES

Tim Efektif 2 :
Koordinasi

1. Project Sponsor / Mentor (Drs. H.
BAMBANG SOEKWANTO, MM)
Mempunyai tugas dan
tanggungjawab :
1) Sebagai atasan langsung yang

memberikanpersetujuan dan
arahan atas dokumen proposal
proyek perubahan;

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

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

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

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

2. 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 yangsedang
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.



3. Project Leader (HENDRI WIDOTONO,
S.Pt.,MP),

mempunyai tugas dan tanggung jawab :
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.

4. Tim Efektif I Administrasi
1) Penyiapan kebututuhan administrasi
2) Memfasilitasi kebutuhan rapat koordinasi
3) Melakukan pencatatan hasil koordinasi

dengan stakeholders
4) Monitoring dan evaluasi.

5. Tim Efektif II IT dan Operasional
1) Membantu pelaksanaan pengembangan

implementasi IT
2) Mengkordinasikan pengembangan

aplikasi
3) Maintenance kemungkinan terjadinya

sistem eror
4) Monitoring dan evaluasi.

Identifikasi Stakeholder
Stakeholder Internal terdiri dari : Kepala
Dinas Pertanian & Ketahananan Pangan,
Sekretaris Dinas, Kabid Prasarana & Sarana
Pertanian, Kabid Penyuluhan dan Bencana
Pertanian, Koordinator Balai Penyuluhan
Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan

Stakeholder Eksternal terdiri dari : Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi &
pembangunan, Kabag Perekonomian & AP,
Kepala Desa, Petani, Kios pupuk, Camat

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 Kabid Prasarana dan
Sarana Pertanian, Kabid Penyuluhan dan
Bencana Pertanian, Staf Dinas Pertanian &
Ketahananan Pangan, Koordinator Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP),Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL),Kepala DesaPetani
/ kelompoktani

STAKEHOLDER SEKUNDER
Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi
oleh program yang dijalankan oleh organisasi
publik tertentu. Terdiri dari Asisten Ekonomi
& pembangunan, Kabag Perekonomian & AP,
Camat, Kios Pupuk

STAKEHOLDER UTAMA
Stakeholders yang memiliki pengaruh/
kewenangan legal dalam hal pengambilan
keputusan terhadap program yang dijalankan
. Terdiri dari , Bupati, Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Pertanian & Ketahananan
Pangan

C. Identifikasi dan  Analisis 
Stakholder

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”.



D. Indikator Penilaian Stakeholder

E. Matrik s Kekuatan Pengaruh,  Keterlibatan,  & Kepentingan 
Stakeholder



E. Mapping Pengaruh dan 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).

( + )

( - )

Kepentingan

Pengaruh

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.

Latens

Apathetic Defenders

Promoters
• Asisten Ekbang

• Kabag Perek & AP

• Camat

• Diskominfo

• Dispendukcapil

• ATR/BPN

• Diskoperindag

• Kades

• Bupati Bondowoso
• Sekretaris Daerah
• Kepala Dinas

Pertanian & 
Ketahananan Pangan

Petani / Poktan
Kios Pupuk

• Sekretaris Dinas
• Kabid PSP
• Kabid Penyuluhan
• Koordinator BPP 
• PPL
• Staf



f) Teknis Komunikasi masing-masing  Stakeholder

Upaya-upaya memobilisasi stakeholders, tentunya membutuhkan menggunakan strategi
komunikasi yang disesuaikan dengan jenisnya. Komunikasi yang efektif akan membangun
terbentuknya tim yang efektif. Dengan komunikasi ini diharapkan adanya pemahaman dan
persepsi terhadap tujuan dan manfaat dari proyek perubahan ini. Beberapa teknik
komunikasi dianggap mampu mendorong RPP ini diantaranya thestructuring style, dynamic
style dan religuishing style, hal tersebut diterapkan dengan cara:

1) Promoter:
a) Koordinasi dan komunikasi dengan

mentor secara inten
b) Laporan secara berkala kepada

mentor terhadap tahapan dan
kemajuan kegiatan perubahan

c) Meminta arahan setiap ada kendala
sekecil apapun

d) Memberikan kesempatan kepada
setiap anggota tim menyampaikan
pendapat dan gagasan secara lisan
maupun tulisan.

2) 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.

3) 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

4) Appathetic:
 Dilibatkan pada saat tahap

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



5Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu
adanya faktor kunci keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat diukur

dengan jelas.

1. Adanya dukungan dari Bupati Wonosobo dalam pelaksanaan STRATEGI
PENYEDIAAN DUKUNGAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN DENGAN APLIKASI
SIBUTA PERAWAT SUSI (SISTEM INFORMASI RENCANA DEFINITIF
KEBUTUHAN PETANI DAN PEREKAM WAJAH PETANI PENERIMA BANTUAN
PUPUK BERSUBSIDI)

2. Adanya dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Perencanaan
dan Pelaksanaan Proyek Perubahan

3. Adanya dukungan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam
Pelaksanaan Proyek Perubahan

Strategi Marketing

Desain content marketing menggunakan empat strategi yaitu 4 P, yang terdiri dari
: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi) dan
ditambahkan Sarana / Media 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.

Product : Aplikasi Sibuta Perawat Susi (Sistem Informasi Rencana

Definitif Kebutuhan Petani Dan Perekam wajah petani

penerima bantuan pupuk bersubsidi)

Price : APBD Kabupaten Bondowoso

Place : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Bondowoso

Promotion : Media Online
Media Sosial ( Twitter , Instagram , Facebook , Youtub )
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SENIN, 17 OKTOBER 2022



JUMAT, 04 NOVEMBER 2022



JUMAT, 16 NOVEMBER 2022



JUMAT, 22 NOVEMBER 2022



SELASA, 15 NOVEMBER 2022

















APLIKASI
SIBUTA PERAWAT SUSI

STRATEGI

MARKETING

https://bondowosonews.com/2022/11/18/apli

kasi-sibuta-perawat-susi-inovasi-dinas-

pertanian-dan-tanaman-pangan-bondowoso-

agar-pupuk-bersubsidi-tepat-sasaran/

https://jejakkasus.info/sosialisasi-

kebijakan-tata-kelola-alokasi-het-

pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian-

bondowoso/

https://bondowosonews.com/2022/11/18/aplikasi-sibuta-perawat-susi-inovasi-dinas-pertanian-dan-tanaman-pangan-bondowoso-agar-pupuk-bersubsidi-tepat-sasaran/
https://jejakkasus.info/sosialisasi-kebijakan-tata-kelola-alokasi-het-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian-bondowoso/


PENUTUP


