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RINGKASAN PROPOSAL

Kesadaran akan konsumsi ikan yang masih rendah di masyarakat kota Surakarta menjadi penggerak utama
inovasi WONGSO SUBALI ini tercipta. Ikan yang memiliki nilai gizi tinggi tetapi kurang mendapatkan tempat
dalam konsumsi masyarakat telah menumbuhkan kesadaran bagaimana memotivasi masyarakat agar
meningkatkan minat konsumsi ikan. 

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi perhatian khusus karena minimnya edukasi tentang
dunia perikanan di Kota Surakarta yang memang tidak memiliki wilayah air yang luas. WONGSO SUBALI
berusaha menjawab keterbatasan tersebut dengan bekerjasama sama dengan sekolah-sekolah dalam
rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan
dan kecerdasan mereka.

Untuk meningkatkan selera makan masyarakat khususnya anak-anak terhadap ikan, Dinas Pertanian KP dan
P melaksanakan Inovasi Wongso Subali, dengan mengembangkan fungsi Unit Perbenihan Ikan di UPT
Aneka Usaha Perikanan yang seharusnya berdasarkan kaidah CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
merupakan areal tertutup untuk umum, dikembangkan sehingga dapat difungsikan sebagai area kegiatan
edukasi bagi anak usia PAUD, TK dan SD. Anak-anak diberikan pengetahuan dasar dan pengenalan jenis-
jenis ikan, ada praktek menangkap ikan dan atau praktek memasak ikan agar anak-anak mengenal dan
dapat berinteraksi secara langsung dengan ikan dan menyukai ikan sebagai sumber gizi yang penting bagi
pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak.

Dengan beralihnya selera makan anak-anak ke menu olahan ikan maka menu makan keluargapun akan
beralih ke olahan ikan, sehingga konsumsi ikan masyarakat akan berhasil ditingkatkan.

link : 

https://www.youtube.com/watch?v=SMvNcIyVydM

https://www.youtube.com/watch?v=SMvNcIyVydM
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Program Nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dicanangkan oleh Presiden
ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 4 April 2004, sampai dengan 10 tahun berjalan (2013).
Tingkat konsumsi ikan masyarakat kota Surakarta masih sangat rendah, yaitu sebesar 6 kg/kapita/tahun
masih sangat jauh dibandingkan dengan angka kecukupan kalori protein hewani yang dapat dicukupi dari
konsumsi ikan sebesar 100 kg/kapita/tahun.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan  masyarakat antara lain
mengupayakan peningkatan produksi ikan dengan penyediaan benih ikan murah di Pembenihan Ikan
Balekambang. Pembangunan Depo Ikan Segar pada tahun 2009 dan Pembangunan Pasar Ikan
Balekambang yang mulai beroperasi pada tahun 2012 untuk menyediakan ikan segar dengan harga relative
murah, namun peningkatan konsumsi ikan penduduk Kota Surakarta masih sangat rendah.

Peningkatan produksi ikan dari pembudidaya ikan di Kota Surakarta masih terus diupayakan, dengan
penerapan teknologi budidaya intensif, namun karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, meningkatnya
produksi ikan dalam kota masih sangat sedikit untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi ikan
dalam kota sekitar 40 Ton pada tahun 2013, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan 500.000 penduduk Kota
Surakarta setidaknya dibutuhkan sekitar 50.000 Ton ikan segar per tahun.

Kekurangan akan kebutuhan ikan segar diupayakan dengan mendatangkan pasokan ikan dari luar kota,
pasokan ikan air tawar didatangkan dari daerah sekitar Surakarta, sedangkan ikan laut didatangkan dari
daerah-daerah pesisir yang letaknya cukup jauh dari Kota Surakarta, sehingga harga ikan segar di Kota
Surakarta relatif mahal bila dibandingkan dengan bahan pangan lain yang berasal dari sekitar Solo Raya.
Upaya untuk menyediakan ikan segar dengan harga murah diupayakan dengan Pembangunan Depo Ikan
Segar dan Pasar Ikan Balekambang, Namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang
menggembirakan. Karena konsumsi ikan masyarakat masih rendah akibatnya pasokan ikan dari luar kota
tidak cepat terserap, sedangkan untuk menyimpan ikan segar dalam jumlah besar dibutuhkan peralatan
dengan biaya operasional yang sangat tinggi.

Upaya lain yang diusahakan adalah dengan mendorong tumbuhnya usaha pengolahan ikan, namun karena
bahan bakunya cukup mahal harga jualnyapun juga masih relatif mahal dan variasi jenis olahannyapun belum
cukup. banyak Serapan ikan segar untuk bahan olahan dari Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar)
Ikan baru sekitar 100 Ton setahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
antara lain disebabkan karena :

Rendahnya ketersediaan ikan di Kota Surakarta1.
Harga ikan relative mahal2.
Kurangnya variasi menu olahan ikan3.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya
ketersediaan ikan di Kota Surakarta, harga ikan yang relatif mahal dan kurangnya variasi menu olahan ikan.
Ketiga hal tersebut secara umum mempengaruhi selera makan masyarakat. Masyarakat cenderung lebih
menyukai menu non ikan yang lebih variatif dengan harga yang lebih terjangkau. Menu masakan keluarga
cenderung mengikuti selera anak-anak karena pada umumnya orang tua lebih mengutamakan asupan nutrisi
untuk anak-anaknya sehingga untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di masa depan salah satu
strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mempengaruhi selera makan anak-anak agar anak-anak lebih
menyukai konsumsi ikan terlebih dahulu. Starategi ini harus seiring dengan peningkatan kemampuan para ibu
rumah tangga menyediakan menu olahan ikan yang disukai oleh anak-anak. Dengan beralihnya selera
makan anak-anak ke menu olahan ikan maka menu makan keluargapun akan beralih ke olahan ikan,
sehingga konsumsi ikan masyarakat akan berhasil ditingkatkan. Pada gilirannya usaha ekonomi produktif di
sektor perikanan akan semakin meningkat pula.

Strategi kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi selera makan anak-anak adalah dengan mengajak
berbagai elemen yang terkait dalam penanganan anak-anak, diantara Tim Penggerak PKK, Sekolah dan
Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Produk Perikanan untuk berkolaborasi, bersama-sama
melaksanakan kegiatan :

Edukasi perikanan kepada anak-anak sekolah di lokasi pembenihan ikan Balekambang. kegiatan ini1.
dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dan pihak swasta untuk memberikan edukasi
kepada anak-anak usia sekolah tentang budidaya perikanan dan pengolahan ikan dengan metode
pembelajaran luar sekolah, dengan tujuan untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap perikanan.
Sosialisasi/pembelajaran secara umum kepada anak-anak di sekolah mengenai nilai gizi dan manfaat2.
ikan untuk pertumbuhan dan kecerdasan serta kegiatan makan bersama di sekolah dengan menu
olahan ikan.
Lomba cipta menu keluarga berbahan ikan yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan3.
dari 5 kecamatan se-Kota Surakarta. Lomba ini diselenggarakan secara berkala setahun sekali
sehingga akan mendorong masyarakat melalui Tim Penggerak PKK untuk menciptakan menu olahan
ikan yang disukai keluarga.
Demonstrasi Pengolahan ikan melalui penggunaan peralatan dalam mobil yang dimodifikasi khusus4.
untuk demonstrasi pengolahan ikan. Dengan mobil ini Pemerintah dapat hadir di tempat-tempat dan
event-event strategis dimana masyarakat berkumpul sehingga informasi tentang olahan ikan dapat
lebih cepat tersebar ke masyarakat.
Kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan variasi aneka menu olahan ikan dengan harga5.
relatif murah dengan penyediaan outlet pemasaran yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok pengolah
dan pemasar produk perikanan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan
masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Tempat Pembenihan Ikan, berdasarkan kaidah Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) seharusnya tertutup
untuk umum. Pengembangan Tempat Pembenihan Ikan sebagai wahana edukasi untuk anak-anak usia dini
adalah suatu hal yang baru dan kreatif. Strategi pendekatan kepada anak-anak diyakini akan mampu
memecahkan akar permasalahan dari masih rendahnya konsumsi ikan masyarakat. Dengan adanya inovasi
ini akan muncul berbagai variasi menu olahan ikan dimana kelompok pengolah dan pemasar produk
perikanan secara berlanjut menciptakan berbagai olahan ikan yang dapat meningkatkan selera masyarakat,
khususnya anak-anak untuk mengkonsumsi ikan. Cara-cara sosialisasi dan demontrasi pengenalan manfaat
dari produk olahan ikan juga beragam seiring usaha meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Pengenalan
melalui lomba cipta menu keluarga berbahan ikan tentu saja menumbuhkan ide dan gagasan kreatif
masyarakat dimana masyarakat harus lebih dulu mengenal dan memahami olahan ikan sehingga mampu
menghasilkan karya menu yang benar-benar sesuai dengan selera masyarakat.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan
publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta
kronologinya

Strategi pelaksanaan inovasi wongso subali dilakukan dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tahun 2013 dilakukan pembangunan areal pembenihan ikan yang dilaksanakan oleh UPT AUP dengan
membenahi akses masuk dan lanscape area pembenihan ikan yang ditujukan untuk peningkatan
kenyamanan dan keamanan pengunjung khususnya anak-anak usia dini.

Tahun 2014, UPT AUP sudah mulai menerima kegiatan Outingclass untuk anak-anak sekolah TK dan SD.
Kegiatan yang diikuti anak-anak adalah pengenalan jenis-jenis ikan, lingkungan hidup ikan dan praktik
menangkap ikan. Pada bulan September 2014, dengan bekerjasama dengan Pengelola Pasar Ikan
Balekambang, ada paket tambahan untuk outingclass yaitu anak-anak mendapat pembelajaran bagaimana
cara memasak ikan.

Tahun 2015 dilaksanakan sosialisasi Gemarikan dan Pelatihan Pengolahan Ikan untuk masyarakat.

Tahun 2016 sejalan dengan peningkatan minat masyarakat, khususnya sekolah melaksanakan outing class,
maka dibangun kolam khusus untuk praktek menangkap ikan bagi anak-anak sekolah.

Tahun 2017 Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan anak-anak yang berkunjung, dilakukan pemasangan
dinding keramik pada kolam khusus, pemasangan grill penutup saluran pembuangan air yang cukup dalam
bagi anak-anak.Selain itu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan juga melaksanakan Lomba
Cipta Menu yang diikuti oleh ibu-ibu PKK.

Disamping infrastruktur, dilakukan pembentukan Tim Inovasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan
Perikanan yang diketuai oleh Sekretaris Dinas dengan anggota Kepala Bidang dan Agen perubahan yang
langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta
dalam upaya menganekaragamkan hasil olahan ikan terus dilakukan melalui praktek demonstrasi langsung
ketika ada kunjungan sehingga masyarakat, khususnya anak-anak dapat melihat proses olahan ikan secara
langsung.
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan
publik ini

Para Pemangku Kepentingan di dalam program inovasi ini adalah :

1. Walikota Surakarta dengan visinya 3WMP, Waras Wasis Wareg Mapan dan Papan

2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta 

3. Sekolah

4. Anak-anak

5. Masyarakat 
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi
pelayanan publik ini

Sumber Daya yang dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan inovasi Wongso Subali bersumber dari :

APBD Kota Surakarta melalui anggaran di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dan1.
UPT Aneka Usaha Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas, biaya operasional,
penyiapan sarana dan prasarana.
Partisipasi Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan dana maupun fasilitas.2.
Tim Penggerak PKK Kota Surakarta yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi ibu-ibu PKK.3.
Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan4.
aneka olahan hasil perikanan.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik
ini

Manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini adalah :

1. Pendidikan kepada anak sekolah tentang budidaya perikanan dan pengolahan ikan

2. Menumbuh kembangkan minat anak terhadap perikanan

3. Variasi hasil olahan ikan dengan harga relatif terjangkau masyarakat

4. Kreativitas dan inovasi metode sosialisasi tentang perikanan 
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Pelaksanaan Inovasi Wongso Subali di UPT AUP secara langsung diawasi dan dievaluasi oleh Kepala1.
UPT AUP dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian KP&P secara rutin setiap bulan.
Hal-hal yang menjadi kekurangan selama pelaksanaan inovasi segera diberbaiki secara berkala, untuk2.
penyediaan sarapa dan prasarana yang dibutuhkan kemudian dianggarkan di Tahun Anggaran
berikutnya sehingga dari tahun ke tahun fasilitas yang disediakan semakin baik.
Kegiatan penunjang yang dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan3.
dan Perikanan dipantau secara langsung oleh Kepala Dinas.
Pelaksanaan inovasi Wongso Subali dipantau secara langsung oleh Walikota Surakarta.4.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara
penanggulangan dan penyelesaiannya

Kendala yang dihadapi :

Umumnya pihak sekolah menjadwalkan kegiatan di luar sekolah pada bulan-bulan dimana kegiatan1.
evaluasi belajar sudah selesai atau jauh sebelum kegiatan evaluasi belajar siswa, sehingga pada
bulan-bulan tersebut (Januari-Pebruari, Juli - September) banyak sekolah yang mengajukan
permohonan untuk outing class sedangkan fasilitas dan jumlah personil di UPT AUP tidak mencukupi
untuk bisa melayani semuanya.
Kegiatan produksi benih ikan tetap harus berjalan dan dapat memenuhi target PAD.2.

Solusi :

Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah sehingga jadwal kegiatan siswa di UPT1.
AUP bisa diatur tidak berbarengan, jumlah siswa untuk sekali pelayanan dibatasi sehingga semuanya
dapat dilayani dengan baik.
Melaksanakan peremajaan induk ikan secara berkala dan menambah fasilitas pembenihan ikan.2.
Merencanakan untuk membangun fasilitas pembelajaran luar sekolah di Dinas Pertanian KP dan P.3.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang
menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini

Manfaat utama :

1. Konsumsi produk olahan ikan semakin meningkat

Sejalan dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap menu ikan, usaha pengolahan
hasil perikananpun semakin terbuka peluangnya.

Sampai dengan Maret 2018 ini tercatat sedikitnya ada 16 Pengolah Hasil Perikanan di Kota Surakarta,
dengan omset penjualan sekitar Rp. 350.000.000,- / bulan. Kebutuhan bahan baku ikan untuk diolah
sekitar 15 Ton / bulan.

2. Kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak terhadap produk olahan ikan semakin meningkat.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Sebelum :

1. Masyarakat tidak mendapat pelayanan outing class di UPT AUP 

2. Minimnya kesadaran anak-anak akan dunia perikanan

3. Kecilnya Angka Konsumsi Ikan Kota Surakarta.

Sesudah :

1. Pelayanan outing class di UPT AUP dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 

2. Anak-anak bisa mendapatkan edukasi perikanan sambil bermain di lokasi yang relatif dekat, tidak menyita
banyak waktu belajar dan biaya murah

3. Dukungan terhadap program WARAS WASIS WAREG MAPAN DAN PAPAN (3WMP) semakin kuat dan
meluas

4. Angka Konsumsi Ikan Kota Surakarta meningkat 

    Angka konsumsi ikan pada tahun 2014 : 19 kg/kapita/tahun

    Angka konsumsi ikan pada tahun 2015 : 22 kg/kapita/tahun

    Angka konsumsi ikan pada tahun 2016 : 26 kg/kapita/tahun

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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KESELARASAN

Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah
satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi ini selaras dengan arah kebijakan revolusi mental yaitu kemandirian ekonomi dimana terjadi
peningkatan kemandirian ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri
kreatif, serta peningkatan pemasyarakatan budaya produksi.

Di samping itu inovasi ini juga selaras dengan arah kebijakan revolusi mental berupa kepribadian dalam
kebudayaan dimana inovasi ini mampu menjadi sarana pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang
tangguh, berbudaya, dan beradab serta berdaya saing dan dinamis.
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini,
pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran yang dapat diambil dari inovasi ini adalah bahwa pentingnya konsumsi ikan bagi peningkatan
kecerdasan anak-anak serta bagaimana membangun karakter jati diri anak sejak dini untuk mengenal potensi
nasional bangsa ini di dunia perikanan yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat dan
bangsa serta munculnya program-program inovasi sosialisasi dan pengenalan produk olahan ikan yang
mampu menciptakan masyaraka yang kreatif dan inovatif.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang
direplikasi (transfer of knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi,
daerah, nasional dan/atau internasional, dan jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat
direplikasi

Keberlanjutan inovasi ini sangat terjamin mengingat bahwa kerjasama antara Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan dan Perikanan dengan sekolah-sekolah di kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan telah terjalin
dengan baik sehingga program outing class ke UPT AUP telah terjadwal dengan baik.  Adanya rencana untuk
menambah wahana berupa pemutaran film tentang ikan, diorama perikanan dan permainan ikan menjadi
sebuah rencana aksi yang baik sehingga inovasi ini terus berlanjut.

 


