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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya 

sehingga telah tersusun laporan aksi perubahan 

dengan judul Sistem Aplikasi Mojopahit Industri 

Handal, Efek�f, Baru, Akurat dan Terintergrasi (Si 

Modus Hebat) pada Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Laporan Aksi Perubahan ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi Pemimpin Aksi 

Perubahan dan seluruh Stakeholder yang terlibat 

dalam aksi perubahan ini sehingga dapat membantu 

menyamakan persepsi dan membangun komitmen 

s e c a r a  b e r s a m a - s a m a  d a l a m  m e n d u k u n g 

implementasi aksi perubahan.

 Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta staf dan 

jajarannya. 
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mojokerto beserta staf dan jajarannya. 
3. Bapak Dr. Arie Cahyono, S.STP, M.Si selaku coach.
4. Bapak, M.Iwan Abdillah,. S.H.,S.Sos.,M.Si, selaku Kepala Dinas Perindustrian Dan    

Perdagangan Kabupaten Mojokerto. 
5. Rekan-rekan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang telah membantu 

pelaksanaan rancangan aksi perubahan ini. 
6. Seluruh Pani�a Pela�han Kepemimpinan Administrator Angkatan VII Tahun 2021. 
7. Teman-teman peserta Pela�han Kepemimpinan Administrator Angkatan VII Tahun 2021 dalam 

kebersamaan yang sangat baik, dan pihak-pihak lain yang turut membantu. 
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, mo�vasi dan do'a hingga selesainya 

penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini. 

 Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini pas� masih terdapat banyak kekurangan, oleh 
karena itu saran dan kri�k kami butuhkan untuk penyempurnaannya. Akhirnya, dengan memohon 
petunjuk Allah SWT semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat yang nyata. 
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Industri sebagai salah satu pilar ekonomi 
memiliki peran pen�ng pada pendapatan 
Pemer intah Daerah untuk  mendorong 
kemajuan industri daerah secara terstruktur. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri 
adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 
sumber daya industri sehingga menghasilkan 
barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat 
lebih �nggi, termasuk jasa industri. Kabupaten 
Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat 
Pertumbuhan Industri yang berpotensi untuk 
pengembangan industri besar dalam lingkup 
Jawa Timur. 

Sesuai dengan Peraturan Bupa� Mojokerto Nomor 
75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten 
Mojokerto, bidang perindustrian melaksanakan 
sasaran dinas yang pertama yaitu meningkatnya 
omzet industri, dan diimplementasikan pada 
rencana kerja bidang dan seksi-seksi. Adapun 
salah satu tugas dan fungsi bidang perindustrian 
yaitu «menyusun informasi data potensi industri 
yang dimiliki Kabupaten Mojokerto», melalui 
modul penerapan aplikasi Mojopahit Industri 
handal, efek�f, baru, akurat dan terinteritegrasi 
yang akan tersaji sebagai modul pendataan 
industr i  keci l  dan menengah Kabupaten 
Mojokerto. Penerapan aplikasi Mojopahit Industri 

merupakan jawaban atas tantangan pelayanan 
publik untuk mempercepat proses penyajian data 
dan infomasi bagi industri kecil menengah melalui 
sistem komputerisasi yang terintegrasi dengan 
website mulai dari pembuatan design / flow chart 
aplikasi, penyusunan aplikasi, penyusunan buku 
petunjuk pengoperasian atau modul, input data 
industri, uji coba dan perbaikan aplikasi, serta 
bimtek pengoperasian aplikasi. Kemudian 
dilakukan bimtek aplikasi Mojopahit Industri untuk 
�m pendataan. 

  1.2 Area Dan Fokus 
 
 Area aksi perubahan ini adalah percepatan 
penyajian data dan informasi bagi industri kecil 
dan menengah Kabupaten Mojokerto. Hal ini 
sesuai sejalan dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024, yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, 
yaitu : 

1. Manajemen Perubahan 
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi 
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajeman SDM Aparatur 
6. Penguatan Administratoran 
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik. 

LATAR BELAKANG
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Dengan terlaksananya peningkatan dan kemudahan penyajian data dan informasi bagi 
industri kecil menengah diharapkan menjadi percepatan untuk instansi dan masyarakat 
yang membutuhkan informasi tersebut, sehingga memberikan pelayanan publik yang 
berkualitas. 
 Fokus aksi perubahan ini adalah aplikasi Mojopahit Industri yang merupakan aplikasi 
penyajian data dan informasi bagi industri kecil dan menengah Kabupaten Mojokerto pada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang berbasis website yang 
dirancang untuk menghimpun dan menyajikan data dan informasi bagi industri kecil dan 
menengah Kabupaten Mojokerto. 

1.3 Tujuan Aksi Perubahan 

1.3.1 Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan) 
1. Pembentukan dan pengesahan Tim Efek�f
2. Pelaksanaan koordinasi dengan beberapa stakeholder internal dan eksternal (Tim Efek�f) 
3. Pengumpulan data pendukung
4. Pembuatan program/aplikasi Mojopahit Industri 
5. Penyusunan dan finalisasi manual book 
6. Pengesahan keputusan pemberlakuan aplikasi Mojopahit Industri 
7. Uji coba dan perbaikan aplikasi Mojopahit Industri
8. Sosialisasi aplikasi
9. Penerapan aplikasi 

1.3.2 Tujuan Jangka Menengah (6 bulan) 
1. Monitoring dan evaluasi jangka menengah 
2. Penambahan fitur atau modul aplikasi bagi masyarakat terkait kegiatan yang 

lakukan Disperindag 
3. Implementasi jangka menengah Mojopahit Industri. 
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1.3.3 Tujuan jangka Panjang (1 Tahun)

1. Monitoring dan evaluasi jangka panjang 
2. Mempersiapkan modul Industri menengah dan besar 

sesuai data yang tersaji di SIINAS 
3. Pengembangan aplikasi Mojopahit Industri yang 

terintegrasi dengan aplikasi yang ada di pemerintah 
kabupaten mojokerto dan propinsi jawa �mur 

4. Implementasi jangka panjang Mojopahit Industri. 

1.3.4 Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Internal Organisasi 
Bagi Proyect Leader : 

1. Sebagai salah satu inovasi informasi industri dalam 
Plarform digital berupa website 

2. Sistem Mojopahit Industri akan membantu meningkatkan 
kelancaran dalam mengkoordinasikan dan mengkoodinir 
informasi industri secara terintegrasi 

Bagi Organisasi perangkat daerah 

1. Meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan 
pendataan dan memberikan informasi kegiatan 
perindustrian di Kabupaten Mojokerto. 

2. Meningkatkan kualitas data industri kecil menengah 
3. Menampilkan data informasi industri yang cepat untuk 

keperluan kebijakan dan pengambilan keputusan. 

b. Manfaat Eksternal Organisasi  

1. Memudahkan pelaporan data industri kecil dan menengah. 
2. Memberikan informasi tentang data industri kecil dan menengah untuk instansi lain ataupun 

masyarakat. 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  7

Berdasarkan Peraturan Bupa� Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan 
Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupa� melalui Sekretaris Daerah. 

Dengan kedudukan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu 
Bupa� melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
pengembangan perdagangan, bidang kemetrologian dan bidang perindustrian serta tugas 
pembantuan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan perdagangan 
melaksanakan fungsi penunjang urusan perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan 
daerah di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian. Ditetapkan struktur organisasi Dinas 
Perdagangan Dan Perindustrian sebagai berikut: 

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi 

PROFIL DAN KINERJA 
ORGANISASI 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  8

BAGAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO 

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 75 TAHUN 2016
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Berdasarkan bagan diatas, di Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Teks�l,Alat Transportasi, 
Elektronika Dan Telema�ka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melipu� industri logam dan mesin, industri aneka dan 
teks�l serta industri alat transportasi, elektronika dan telema�ka. Bidang Industri Logam, Mesin, 
Aneka, Teks�l, Alat Transportasi, Elektronika dan Telema�ka mempunyai fungsi : 

1. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri 
Logam, Mesin, Aneka, Teks�l, Alat Transportasi, Elektronika dan Telema�ka (ILMATET), serta 
mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan 
pemerintah pusat 

2. pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, 
teknologi dan keijasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan 
teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun

3. perumusan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bagi masing-masing seksi pada 
Bidang ILMATET 

4. pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan keijasama antar industri dengan 
kegiatan usaha ekonomi lainnya

5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh kepala Dinas. 

Di Bidang Perindustrian khususnya ILMATET Kabupaten Mojokerto menjadi prioritas utama sesuai 
dengan tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Bupa� Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan Kabupaten Mojokerto, bidang perindustrian melaksanakan sasaran dinas yang pertama 
yaitu meningkatnya omzet industri, dan diimplementasikan pada rencana kerja bidang dan seksi-
seksi. Adapun salah satu tugas dan fungsi bidang perindustrian yaitu "menyusun informasi data 
potensi industri yang dimiliki Kabupaten Mojokerto", Diharapkan bidang ini mampu menyediakan 
data-data yang dibutuhkan secara cepat dan akurat dalam penentuan suatu kebijakan maupun yang 
dibutuhkan oleh instansi terkait dan masyarakat. 
 Permasalahan yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Mojokerto 
adalah keterbatasan petugas pendataan di lapangan dan belum adanya sistem pelaporan yang 
memudahkan petugas untuk menyajikan data secara cepat. Kondisi saat ini, data tersebut belum 
terkumpul secara sistema�s, akurat dan tepat, sehingga ke�ka dibutuhkan oleh instansi lain ataupun 
masyarakat, mereka kesulitan untuk memperolehnya. 

2.2 Pelayanan Publik Sekarang  
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Menyikapi kondisi tersebut di atas, maka perlu adanya suatu solusi untuk mengatasinya, yaitu antara 
lain : 
1. Membuat Sistem Aplikasi Si Modus Hebat untuk mendata industri kecil menengah Kabupaten 

Mojokerto 
2. Membuat sistem aplikasi berbasis website untuk penyajian data industri kecil menengah Kabupaten 

Mojokerto secara online
3. Sosialisasi Aplikasi Si Modus Hebat kepada petugas Tim pendataan atau Suveyor
4. Penerapan Aplikasi Si Modus Hebat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 

sebagai percepatan dalam penyajian data informasi industri kecil dan menengah. 

2.3 Pelayanan Publik Yang Diharapkan

Dari beberapa solusi tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya adanya 
penerapan Sistem aplikasi Mojokerto Industri handal efek�f,baru, akurat dan terintegrasi (Si Modus 
Hebat) untuk sarana pelaporan dan penyajian data dan informasi bagi industri kecil menengah 
Kabupaten Mojokerto, karena dengan adanya aplikasi tersebut maka penyajian data dan informasi bagi 
industri kecil menengah Kabupaten Mojokerto dapat cepat dan akurat disajikan dan mudah untuk di 
akses. 

3.1 Permasalahan

ANALISIS MASALAH 

Adapun permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto antara lain : 
1. Monitoring dan penyimpanan data Industri Kecil menengah masih manual dalam bentuk file excel; 
2. Data ikm yang ada masih belum lengkap sehingga kesulitan menampilkan informasi sesuai 

permintaan data 
3. Belum ada sarana dan prasarana berupa sistem pendataan dan untuk penyajian informasi data 

industri kecil dan menengah; 
4. Keterbatasan jumlah personel sumber daya manusia di bidang IT. 

Dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang industri, perlu menentukan skala prioritas yang secepatnya 
perlu di atasi. Dari beberapa masalah di atas akan di analisa menggunakan metode APKL untuk 
mendapatkan akar permasalahan. Adapun analisa penentuan permasalahan utama disajikan pada 
tabel berikut ini: 
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Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan teknik APKL, dapat dikerucutkan menjadi �ga isu 
yang kemudian akan diper�mbangkan kembali untuk dijadikan isu prioritas. Kemudian �ga isu tersebut 
kembali diiden�fikasi dengan menggunakan teknik U (Urgency), S (Seriousness), dan G (Growth). 
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Berdasarkan pendekatan analisis teknik AKPL dan USG tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh 
mengarah pada isu: "Belum ada sistem pendataan industri kecil dan menengah". Pemilihan isu 
tersebut dilakukan dengan analisis dampak jika hal tersebut �dak ditangani maka akan berdampak 
pada hal-hal berikut ini: 

1. Efek�vitas pendataan industri kecil menengah Kabupaten Mojokerto rendah
2. Pengambilan kebijakan �dak bisa cepat dilakukan karena menunggu data diolah oleh petugas
3. Diperlukannya waktu tunggu oleh dinas/instansi/masyarakat ke�ka membutuhkan data tersebut 
4. Se�ap tahun data industri kecil menengah selalu dibutuhkan oleh dinas ataupun instansi lainnya, 

sehingga diperlukan akurasi dan kecepatan dalam penyusunannya. 

3.2 Akar Penyebab Masalah

Dari uraian diatas terkait dengan penyebab masalah �mbulnya isu pada penyelenggaraan tata 
organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, maka setelah melalui proses 
penggalian informasi dan dokumentasi melalui studi kompara�f dan diskusi, maka akar penyebab 
masalah, adalah belum adanya sistem pendataan industri yang cepat dan akurat penyajiannya. 

3.3 Alternatif Solusi Mengatasi Masalah

Dari akar penyebab di atas yaitu belum adanya sistem pendataan yang cepat dan akurat penyajiannya, 
maka alterna�f solusi yang mampu mengatasi akar masalah di atas adalah :

1. Menyediakan sistem aplikasi pendataan industri kecil dan menengah yang mudah dioperasikan dan 
dapat disajikan dengan cepat dan akurat

2. Perlu adanya Tim pendataan lapangan untuk pendataan industri kecil dan menengah dan dan 
sumber daya manusia IT untuk mengoperasionalkan data ke dalam website 

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengop�malkan pendataan 

3.4 Solusi Mengatasi Masalah

Isu strategis yang terpilih yang mempunyai nilai ter�nggi, sehingga perlu diusulkan beberapa 
pemecahan masalah yang menjadi isu final dengan �m kerja maupun jejaring kerja, sebagai 
pelaksana rancangan aksi perubahan diperlukan adanya inovasi-inovasi baru dalam pendataan 
industri kecil menengah. 

12
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Rancangan Aksi Perubahan ini merupakan inovasi yang akan diimplementasikan di 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yaitu Sistem Aplikasi 
Mojopahit Industri sebagai strategi penyajian data yang handal, efek�f, baru, akurat 
dan terintegrasi. 

Sehingga aksi perubahan yang akan dilakukan sesuai dengan tabel di atas adalah 
penerapan sistem aplikasi Mojopahit Industri handal, efek�f, baru, akurat dan 
terintergrasi ( Si Modus Hebat) ini salah satu bentuk upaya penyajian data yang bisa 
menjawab permasalan yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Mojokerto  

 Inovasi adalah proses pemikiran, 
pengimplementasian ide-ide baru yang 
bermanfaat dan diakui. Ada 5 (lima) kriteria yang 
dimiliki suatu kegiatan bisa dikatakan sebuah 
inovasi, yaitu; (1) memberi nilai tambah bagi 
organisasi dan stakeholder, (2) memiliki unsur 
kebaharuan, (3) bisa direplikasi, (4) dapat 
diterapkan secara berkelanjutan dan (5) sesuai 
dengan nilai-nilai organisasi. Kebutuhan 
penyajian data industri kecil dan menengah 
(IKM) di �ap tahunnya diperlukan oleh dinas dan 
stakeholders terkait  untuk mengetahui 
pertumbuhan IKM Kabupaten Mojokerto dan 
menjadi tolak ukur dalam pengambilan 
kebijakan. 

Di era pandemi covid-19 ini perlu adanya suatu 
sistem yang memudahkan pelayanan atas 
kebutuhan pendataan indutri  kecil  dan 
menengah untuk mengetahui perkembangan 
dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa 
sekarang dan yang akan datang. Diharapkan 

kehadiran sistem aplikasi mojopahit industri 
yang  d i integras ikan  ke  da lam webs i te 
m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  u p a y a  u n t u k 
menyelesaikan permasalahan pendataan 
industr i  kec i l  dan  menengah d i  D inas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Mojokerto. 

13

STRATEGI 
PENYELESAIAN MASALAH 

4.1 Terobosan / Inovasi 
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Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan ini, maka telah di susun tahap-tahap 
yang harus dilalui dari aksi perubahan ini, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 
panjang sebagai berikut: 

14

4.2 Tahapan Kegiatan
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Untuk menjamin lancarnya proses kegiatan aksi 
perubahan, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas 
agar sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan, 
maka perlu adanya tata kelola aksi perubahan yang 
sistema�s dan terstruktur serta adanya dukungan dari 
semua pihak. 
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4.3 Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan) 

Dalam sumber daya yang dimaksud adalah bagaimana melakukan pemetaan dan pemanfaatan �m 
efek�f baik �m internal maupun �m eksternal. Hal ini dalam pengelolaan �m efek�f diperlukan tata 
kelola aksi perubahan dan melakukan iden�fikasi stakeholders, serta pemetaan peran stakeholders 
sebagai berikut : 

Stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh 
suatu pencapaian tujuan tertentu. Ada juga yang mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan 
suatu kepen�ngan atau perha�an pada permasalahan. Stakeholder ini sering diiden�fikasi dengan 
suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepen�ngan rela�f stakeholder terhadap isu, dari segi 
posisi pen�ng dan pengaruh yang dimiliki mereka. Dalam organisasi publik, sangat pen�ng untuk 
mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepen�ngan dan pengaruh terhadap program yang 
dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut : 

1) Iden�fikasi Stakeholder 
Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, Stakeholder Internal, 
merupakan pihak yang berada dalam satu SKPD dengan Project Leader dan terlibat dalam aksi 
perubahan. Stakeholder Eksternal, yaitu pihak-pihak yang berada di luar SKPD dengan project Leader 
dan terlibat dalam aksi perubahan. 

16

a. Stakeholder
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K a t e g o r i  p e r i n g k a t  d a n  s t r a t e g i  ke r j a s a m a  d e n g a n  s t a ke h o l d e r  b e r d a s a r k a n 
pengaruh/minat/kepen�ngannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Apathe�cs (low power, less interested people) nilai 3 - 5,25 simbol (- -) : �dak punya 
minat/kepen�ngan dan �dak berpengaruh (golongan ini di monitor terus, jangan sampai membuat 
bosan dengan komunikasi anda yang berlebihan) 

2. Latens (high power, less interested people) nilai 5,26 - 7,51 simbol (+ -) : punya minat/kepen�ngan dan 
�dak berpengaruh (cukup bekerja dengan mereka agar tetap puas, tapi �dak perlu terlalu banyak 
sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita) 

3. Defender (low power, high interested people) nilai 7,52 - 9,77 simbol (- +) : punya minat/kepen�ngan 
dan sedikit pengaruh (pertahankan agar orang yang masuk golongan ini tetap dijaga mendapatkan 
informasi, dan usahakan bicara dengan mereka untuk memas�kan �dak ada masalah) 

4. Promoters (high power, high interested people) 9,78 - 12,03 simbol (+ +) : punya minat/kepen�ngan 
dan punya pengaruh (harus melibatkan orang tersebut karena memiliki pengaruh besar). 

17
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Berdasarkan perhitungan pengaruh/minat/kepen�ngannya dapat diklasifikasikan mengelompokkan 
stakeholder tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis kedudukannnya dalam proyek perubahan, 
yaitu promoters, defenders, latens dan apathe�c, yang selanjutnya digambarkan dalam bagan 
kedudukan stakeholder berikut : 

3) Strategi Pendekatan Stakeholder 
Strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan koordinasi antar stakeholder, sebagaimana 
dijelaskan dalam tabel berikut. 

18
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4.4 Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistema�s yang melipu� budaya, proses, dan struktur untuk 
menentukan �ndakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi 
dalam kerangka Menjaga Komitmen Dan Mewujudkan Integritas. 

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 
B a h a n  A j a r  P e l a � h a n  K e p e m i m p i n a n 
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 �ap tahap Aksi 
Perubahan ini tentu saja memiliki risiko dise�ap 
prosesnya. maka Iden�fikasi Risiko diambil risiko 
yang mungkin terjadi pada se�ap Output Kunci. 
Kemudian Jenis Risiko dikenali sebagai Risiko yang 
kemungkinan terjadi didalam organisasi 
(Internal) atau kemungkinan terjadi diluar 
organisasi (Eksternal). 

Probabilitas Risiko adalah �ngkat kemungkinan 
terjadinya, sedangkan konsekuensi adalah 
dampak dari Risiko apabila terjadi. Nilai Risiko 
adalah perkalian antara nilai Probabilitas dan nilai 
Konsekuensi. 

4.4.1. Proses Manajemen Risiko Aksi Perubahan 

Dari nilai Risiko dapat ditetapkan Tingkat Risiko 
dan dilakukan rangking pada Evaluasi Risiko dan 
disiapkan Penanganan Risiko /Perlakuan 
Risikonya Maka, Penanganan Risiko tersebut 
terkait dengan Tingkat Resiko sebagai berikut: 

1. Sosialisasi �dak boleh melebihi 30 orang, 
P e n c e g a h a n  P e n u l a r a n  C O V I D - 1 9 . 
Dimungkinkan untuk dilakukan secara online 

2. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan Tim 
3. Mencerma� Jadwal Mentor 
4. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan Tim 

Efek�f 
5. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan Tim 

Aplikasi 
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5.1 Pelaksanaan Aksi Perubahan 

Pelaksanaan aksi perubahan menjadi salah satu solusi 
dalam upaya memecahkan permasalahan yang terjadi 
di organisasi perangkat daerah. Administrator dalam 
aksi perubahan ini ber�ndak sebagai team leader 
menerapkan kepemimpinan transformasional yaitu 
komunikasi efek�f dengan jejaring kerja eksternal 
dengan Kepala Bidang yang ada pada Badan Sta�s�k, 
Kepala Bidang yang ada pada PMPTSP dan kasi yang ada 
pada Diskominfo dan komunikasi efek�f dengan 
jejaring kerja internal yaitu berupa konsultasi dengan 
mentor, Kepala Bidang IKA. Pelaksaanaan aksi 
perubahan ini melalui beberapa tahapan yaitu jangka 
pendek, jangka menengah dan tahapan jangka panjang 
pelaksanaan dalam jangka pendek dilaksanakan selama 
60 hari ( 2 bulan ) dengan tahapan sesuai target capaian 
keberhasilan sebagai berikut : 

LAPORAN AKSI 

PERUBAHAN

1. Konsultasi dengan Mentor 
Implementasi aksi perubahan diawali dengan konsultasi Team Leader dengan mentor yaitu Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan target capaian, kegiatan ini 
harusnya dilakukan sebanyak 5 kali tatap muka. Namun konsultasi dengan Mentor dilakukan 7 kali 
tatap muka dengan agenda sebagai berikut

2. Konsultasi dengan coach 
Pemimpin Aksi Perubahan menghadap Bapak Dr. Arie Cahyono, S.STP. M.Si selaku Coach di tempat 
berlangsungnya diklat guna melakukan konsultasi tentang Pra Pelaksanaan Aksi 

3. Pengesahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten mojokerto tentang 
Tim Efek�f 
Hasil konsultasi dengan Mentor untuk mewujudkan aksi perubahan maka harus dibentuk Tim agar 
kegiatan lebih efek�f. Penyusunan Tim dilakukan oleh Team Leader serta stakeholder internal yang 
dipilih. Selanjutnya Team Leader melakukan konsultasi dengan mentor materi dra� SK Tim yang telah 
tersusun. Mentor menyetujui dan mengesahkan SK Tim dengan per�mbangan kesesuaian profesi atau 
job descrip�on staf yang terlibat dalam Tim Aksi Perubahan ini terdiri atas Tim Dukungan Legal, Tim 
Aplikasi, dan Tim Implementasi. Per�mbangan ini akan memudahkan proses koordinasi untuk 
menyusun aplikasi sesuai dengan tujuan kegiatan aksi perubahan. Perubahan agar ada komunikasi 
awal untuk melakukan kegiatan tahap berikutnya. 
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4. Rapat Koordinasi Tim Efek�f 
Guna kelancaran pelaksanaan aksi perubahan 
diperlukan komunikasi yang efek�f terutama yang 
terl ibat langsung sebagai �m efek�f atau 
stakeholder internal yaitu Sekretaris Disperindag, 
Kabid IKA, Kabid ILMATET koordinasi dengan Tim 
Efek�f dilakukan dengan agenda rapat. 

5. Pengumpulan data pendukung 
Penyusunan desain aplikasi dilakukan oleh Tim 
Aplikasi dengan saran dan masukan dari Tim Efek�f 
lainnya. Dalam menyusun aplikasi ini, selain 
mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain 
dengan menyediakan format baku demi upaya 
dilakukannya percepatan proses penyusunan 
aplikasi membuat form model yang dibutuhkan 
dengan berkoordinasi dengan pemimpin aksi 
perubahan, kemudian dilakukan finalisasi aplikasi 
mojopahit industri, kemudian mentor memberikan 
arahan kepada pemimpin aksi perubahan untuk 
segera melakukan tahap berikutnya yaitu uji coba 
aplikasi Mojopahit Industri. 

6. Rapat Koordinasi dengan Tim perancang Aplikasi 
Guna kelancaran pelaksanaan aksi perubahan, 
perlu menjalin komunikasi yang efek�f dengan 
Disperindag sebagai �m eksternal dan nan�nya 
sebagai user. 

7. Pembuatan program/aplikasi 
Sesuai dengan jadwal kegiatan Tim Efek�f, �m 
Aplikasi mulai membuat Aplikasi Si Modus Hebat 
dengan terus berkoordiasi dengan Pemimpin Aksi 
Perubahan. Kemudian perlu dilakukan finalisasi 
aplikasi Si Modus Hebat. Dengan selesainya 
pembuatan Aplikasi Si Modus Hebat, kemudian 
Mentor memberikan arahan kepada Pemimpin Aksi 
Perubahan untuk segera melakukan tahap 
berikutnya yaitu uji coba aplikasi Si Modus Hebat. 

8. Uji coba dan perbaikan aplikasi 
Setelah Aplikasi Mojokerto Industri dibuat, maka 
dilakukan uji coba secara online. Kekuatan Aplikasi 
Mojokerto Industri yailu aplikasi ini berbasis 
website sehingga lebih disukai oleh user karena 
k e m u d a h a n  d a l a m  p e n g g u n a a n  d a n 
pengembangannya. Secara umum, bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah bahasa 
pemrograman yang banyak digunakan oleh 
sebagian besar pengembang so�ware, Sehingga 
�dak sulit untuk mencari orang yang menguasainya 
(Developer). 

Aplikasi berbasis website hanya perlu di update di 
satu tempat yaitu server dan kemudian se�ap user 
akan mendapat update yang sama. Cara ini akan 
menghemat banyak waktu serta biaya. Aplikasi 
Mojokerto Industri ini lebih fleksibel sehingga bisa 
diakses dimanapun dan berbagai macam 
perangkat serta sistem operasi. Web applica�on 
bisa diakses melalui komputer desktop/laptop 
maupun Smartphone atau tablet secara online.

9. Penyusunan manual book 
Tim Aplikasi menyusun Manual Book sebagai 
panduan �m penyuluh pendata di lapangan dan 
untuk mengoperasikan Aplikasi Mojopahit 
Industri. Efek�fitas dan kesesuaian dengan 
kebutuhan pendataan industri, maka penyusunan 
manual book ini juga mendapatkan respon dan 
saran masukan dari �m penyuluh pendata sebagai 
user/pengguna aplikasi.  

10. Pengesahan SK kepala Disperindag tentang 
pemberlakuan sistem aplikasi 
Penerbitan SK Kepala Disperindag tentang 
Penggunaan Mojopahit Industri sebagai aplikasi 
wadah pendataan industri yang handal, efek�f, 
efisien, terbarukan, akurat dan terintegrasi (Si- 
Modus Hebat) 

11. Sosialisasi dan Lounching Mojopahit Industri 
Dalam masa penanganan pandemi COVID-19, 
sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-
19, �dak diperbolehkan menyelenggarakan 
kegiatan pengumpulan masa lebih dari 30 orang 
dalam satu ruangan sehingga pelaksanaan 
Sosialisasi dan Lounching ini dilakukan melalui 
Surat Edaran dan undangan pertemuan melalui 
daring/online. 

12. Penerapan/Implementasi Mojopahit Industri 
Pada gilirannya, setelah sosialisasi dan lounching , 
maka penerapan/implementasi Mojopahit 
Industri diberlakukan selama proses pendataan 
IKM oleh surveyor. 
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PENUTUP
6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil implementasi aksi perubahan "Sistem Aplikasi Mojopahit Industri (Si Modus Hebat), 
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Aksi perubahan berhasil diimplementasikan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan karena peran pen�ng mentor dan stakeholder yang lain; 
2. Target kinerja pada masing-masing tahapan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga tujuan 

jangka pendek aksi perubahan tercapai dengan rincian sebagai berikut: 
Inventarisasi kebutuhan data pendukung dengan hasil capaian sebesar 8% melebihi 3,3% dari target 
kinerja sebesar 5%; Penyusunan dan Finalisasi Manual Book Aplikasi Si Modus Hebat dengan hasil 
capaian sebesar 10% sesuai dengan target kinerja sebesar 5%; Uji Coba Aplikasi Si Modus hebat 
dengan hasil capaian sebesar 10% sesuai dengan target kinerja sebesar 10%; Terbitnya Keputusan 
Pemberlakuan Aplikasi Si Modus Hebat dengan hasil capaian sebesar 15% sesuai dengan target 
kinerja sebesar 15%; dan Sosialisasi Aplikasi Si modus Hebat dengan hasil capaian sebesar 10% 
sesuai dengan target kinerja sebesar 10%; dan Penerapan Aplikasi Si Modus Hebat dengan hasil 
capaian sebesar 16% sesuai dengan target kinerja sebesar 16%. 

3. Keberhasilan penerapan aplikasi Si Modus Hebat adalah percepatan penyajian informasi data 
industri kecil dan menengah melalui akses web Si Modus Hebat. Sebelum adanya aplikasi Si Modus 
Hebat, penyajian informasi data industri kecil dan menengah secara manual dengan kertas 
berlembar-lembar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

6.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi terkait kelanjutan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul "Sistem Aplikasi 
Mojokerto Industri atau Si Modus Hebat" pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Mojokerto adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyebarluasan informasi penggunaan aplikasi Si Modus Hebat ke 
khalayak umum. 

2. Perlu adanya pengembangan aplikasi Si Modus Hebat untuk meningkatkan kemudahan akses data 
industri kecil dan menengah serta memberikan informasi tentang data industri kecil dan menengah 
untuk instansi lain ataupun masyarakat pelayanan sehingga yang lebih Handal, efek�f, efisien, 
terbarukan, akurat daan terintegrasi 

3. Aksi Perubahan ini, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang perlu data yang terdapat 
di Aplikasi Si Modus Hebat ini akan bisa terintegrasi baik di sistem Aplikasi di daerah, Provinsi Ja�m 
dan Kementrian Perindustrian. 

4. Aksi perubahan jangka menengah untuk kemutahiran data di perlukan dana APBD kabupaten 
Mojokerto se�ap tahunnya untuk membayar �m pendata yang ada di se�ap kecamatan sebagai 
suveryor. 
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SISTEM APLIKASI MOJOPAHIT INDUSTRI
HANDAL, EFEKTIF, BARU, AKURAT DAN TERINTERITEGRASI

(SI MODUS HEBAT)
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