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Puji syukur alhamdulillah kami
ucapkan kehadirat Allah SWT karena
atas karunia-Nya penulis dapat
menyelesaikan Laporan Rancangan
Aksi Perubahan dengan judul
”Peningkatan Produksi Ikan Melalui
Pendampingan Kepada
Pembudidaya Ikan (PAPIKU PANDAI)
di KabupatenPamekasan





Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)Dinas
Kelautan dan PerikananKabupaten Pamekasan Tahun
2018 -2023, Misi Kabupaten Pamekasan 2018 - 2023
yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan
Perikanan adalah Misi 3 yaitu “Perekonomian
inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan
didukung percepatan pembangunan sektor industri,
perdagangan dan sektor potensial lainnya”dengan
tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan
keunggulan lokal
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran
RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan
ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
penyusunan perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Sasaran
merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan, dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan

Melihat kondisi yang terjadi pada pembudidaya
ikan lele di Kabupaten Pamekasan dan
berdasarkan kondisi yang diharapkan, maka
dibutuhkan suatu pelayanan dan pembinaan
kepada Rumah Tangga Perikanan (RTP)
pembudidaya ikan yang nantinya menambah
pengetahuan terhadap proses budidaya ikan lele
dan meningkatkan jumlah produksi (panen) ikan
lele.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu
adanya terobosan inovasi dalam mengatasi
kendala yang dihadapi oleh pembudidaya
ikan berupametode pelayanan dan
pembinaan terhadap tahapan / proses
budidaya ikan lele disertai pemeriksaan
kualitas air sehingga apabila ada
permasalahan dalam budidaya dapat segera
diatasi secara tepat dan cepat.

Latar Belakang



Tujuan



Manfaat Aksi Perubahan



Terbatasnya jumlah ASN yang
memiliki kompetensi teknis
budidaya di Kabupaten
Pamekasan antara lain,
Minimnya sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh
pembudidaya ikan;
Kurangnya pemahaman
pembudidaya ikan terhadap
tahapan proses budidaya
ikan; Rendahnya jumlah
produksi ikan di Kabupaten
Pamekasan dan Tingginya
biaya operasional dalam
proses budidaya perikanan

Analisis Masalah



Pemilihan Isu Strategis dengan Kriteria AKPL dan USG



Penilaian dengan Metode USG
Urgency >>Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan
dikaitkan dengan waktu yang tersedia
Seriousness >> Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan
dikaitkan dengan akibat yang timbul
Growth >> Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut
menjadi berkembang

dapat dilihat bahwa masalah dengan skor tertinggi adalah 
masalah nomor 1 (satu) yaitu “Rendahnya jumlah produksi ikan”



Diagnosa Penyebab Masalah dengan Analisis Fish Bone

“Belum optimalnya pendampingan 
terhadap pembudidaya ikan”



Identifikasi Masalah dengan Metode 5 Why 



Solusi Permasalahan dengan Metode Tapisan Mc Namara



STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Terobosan/ Inovasi

Judul dari aksi perubahan ini adalah “Peningkatan Produksi Ikan
Melalui Pendampingan Kepada Pembudidaya Ikan”(PAPIKU
PANDAI) adalah sebuah pelayanan kepada pelaku usaha utama
perikanan khususnya pembudidaya ikan dimana selama ini
sering mengalami kegagalan dalam proses budidayanya
dikarenakan kurang faham / mengertinya pembudidaya terkait
kondisi lingkungan budidaya seperti kualitas air, jenis – jenis
penyakit yang menyerang / menjangkiti ikan lele dan teknik /
cara budidaya ikan yang baik (CBIB) padahal permintaan pasar
akan ikan lele sangat besar

Mempunyai Nilai Tambah

Memiliki Unsur Kebaruan

Bisa Direplikasi

Bisa Dilaksanakan Berkelanjutan

Sesuai Dengan Nilai Organisasi



Tahapa Kegiatan
Output



Pentahapan Aksi Perubahan



Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)

Berhasil tidaknya rancangan aksi
perubahan ini ditentukan oleh
kualitas dan kuantitas tim yang ada
di Dinas Kelautan dan
PerikananKabupaten Pamekasan
dan stakeholder yang mendukung
kegiatan ini. Oleh karena itu perlu
dibentuk tim kerja yang efisien dan
efektif

1.)



Jejaring Kerja Aksi Perubahan



Usaha Pembesaran Ikan Lele

Indikator Penilaian Kekuatan Pengaruh Jejaring Kerja



Target  Capaian Kinerja

Usaha Pembesaran Ikan Lele



Manajemen ResikoManajemen Resiko

Manajemen risiko adalah
pendekatan sistematis yang
meliputi budaya, proses, dan
struktur untuk menentukan
tindakan terbaik terkait risiko
yang dihadapi dalam pencapaian
tujuan/sasaran organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan
Bahan Ajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka, pada Rancangan Aksi
Perubahan ini, Proses Manajemen Risiko diawali dengan Penetapan Konteks dari Ruang
Lingkup Aksi Perubahan. Dikarenakan Ruang Lingkup adalah tahapan-tahapan pada
Milestones yang memiliki Output Kunci. Output Kunci sebagai tolok ukur keberhasilan pada
tiap tahap Aksi Perubahan ini tentu saja memiliki risiko disetiap prosesnya. maka
Identifikasi Risiko diambil risiko yang mungkin terjadi pada setiap Output Kunci.

Kemudian Jenis Risiko dikenali sebagai Risiko yang kemungkinan terjadi didalam
organisasi (Internal) atau kemungkinan terjadi diluar organisasi (Eksternal). Probabilitas
Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya, sedangkan konsekuensi adalah dampak
dari Risiko apabila terjadi. Nilai Risiko adalah perkalian antara nilai Probabilitas dan
nilai Konsekuensi. Dari nilai Risiko dapat ditetapkan Tingkat Risiko dan dilakukan
rangking pada Evaluasi Risiko dan disiapkan Penanganan Risiko /Perlakuan Risikonya.

Maka Identifikasi manajemen resiko setiap tahapan aksi perubahan Peningkatan
Produksi Ikan Melalui Pendampingan Kepada Pembudidaya Ikan (PAPIKU PANDAI) dapat
diidentifikasi dalam Proses Manajemen Risiko



Diskripsi Proses Kepemimpinan

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN



Peta Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders



Aktualisasi Manajemen Resiko



Aktualisasi Manajemen Resiko



HASIL CAPAIAN SEBELUM DAN SESUDAH



MANFAAT AKSI PERUBAHAN



KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN



Kesimpulan
PENUTUP



Rekomendasi
PENUTUP


