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Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan berbagai program dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya adalah pengadaan mobil Sigap yang 
berjumlah 178 yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Pamekasan. Mobil-mobil tersebut 
disiagakan untuk menjadi sarana transportasi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk 
mendapatkan transportasi dari rumah ke tempat-tempat pelayanan kesehatan 
(Puskesmas/RSUD). Kemudian juga terdapat aplikasi PSC (Public Service Center) yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh layanan telemedicine. Akan tetapi berbagai langkah 
strategis yang telah dilaksanakan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga belum meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan.  
Pamekasan Call Care (PCC) adalah merupakan pelayanan terintegrasi kesehatan selama 24 jam 
yang melibatkan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan OPD terkait. Dalam implementasinya, 
keberadaan Call Care melibatkan berbagai OPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Operator 
Dinas Kesehatan, Pusat Layanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD, serta Dinas Komunikasi dan 
Informatika. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi PSC (Public Service Center) untuk 
memperoleh layanan telemedicine. Kemudian juga dapat melakukan deteksi posisi mobil karena 
dilengkapi dengan GPS. 
Keberadaan PCC akan mengkoordinasikan dan mensinergikan pelayanan kesehatan yang ada pada 
OPD dan pusat-pusat layanan kesehatan. Masyarakat dapat menghubungi operator (tenaga 
kesehatan), melaksanakan konsultasi kesehatan secara online, memperoleh penjemputan dan 
penanganan yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pasien yang datang tidak terlambat 
untuk memperoleh tindakan medis.  
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BURNING PLATFORM 

ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan 
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indoensia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. setiap kegiatan dalam upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan 
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan 
nasional. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan 
secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, 
sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif 
dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap 
terselenggaranya kesehatan 
Pembangunan kesehatan merupakan proses adaptif yang merupakan kombinasi antara 
konteks atau kondisi sosial budaya dengan sistem pengaturan perilaku yang dapat 
mempengaruhi individu. Untuk mewujudkan status kesehatan yang optimal maka 
diperlukan penguatan sistem kesehatan yang merupakan kolaborasi antara pedekatan 
vertikal dan horizontal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
Kabupaten Pamekasan memiliki Visi Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan 
Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama. Untuk mewujudkan Visi tersebut, 
Pemerintah Kabupaten melalui empat misi salah satunya misi Penguatan kualitas Sumber 
Daya Manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan pemikiran 
pembangunan telah sampai pada sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan 
subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia 
(people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi 
pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan 
memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan. Terkait dengan hal 
tersebut, maka Misi ini akan fokus pada upaya penguatan sumber daya manusia, 
khususnya bidang pendidikan dan Kesehatan. Berdasartkan Misi tersebut Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan menetapkan  Kesehatan menjadi salah satu Program Prioritas 
Kabupaten Pamekasan. 
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Gambaran isu yang saat ini berkembang di 
Kabupaten Pamekasan adalah kurang 
maksimalnya pelayanan kesehatan 
khususnya bagi masyarakat miskin dan 
pedesaan, karena mereka masih menemui 
kesulitan dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan secara paripurna. Ketika 
berobat ke tempat layanan kesehatan 
Puskesmas/RSUD mereka masih banyak 
yang  menggunakan pick up. Sebagai alat 
transportasinya. Hal ini dinilai kurang 
sesuai dengan semangat Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan dalam 
memberikan pelayanan yang prima 
kepada masyarakat. 
Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah 
melaksanakan berbagai program dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan, diantaranya adalah pengadaan 
mobil Sigap yang berjumlah 178 yang 
tersebar di seluruh desa di Kabupaten 
Pamekasan. Mobil-mobil tersebut 
disiagakan untuk menjadi sarana 
transportasi bagi masyarakat, terutama 
masyarakat miskin untuk mendapatkan 
transportasi dari rumah ke tempat-tempat 
pelayanan kesehatan (Puskesmas/RSUD). 
Kemudian juga terdapat aplikasi PSC 
(Public Service Center) yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk 
memperoleh layanan telemedicine. Akan 
tetapi berbagai langkah strategis yang 
telah dilaksanakan belum terkoordinasi 
dengan baik, sehingga belum 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan secara signifikan.  
As 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat mempunyai peran yang sangat 
strategis melalui fungsi koordinasi agar 
dalam memberikan pelayanan kesehatan 
dapat lebih terintegrasi dan melibatkan 
OPD terkait dan pusat-pusat pelayanan 
kesehatan di Kabupaten Pamekasan. 
Untuk menjawab kondisi tersebut, maka 
diperlukan adanya signifikansi 
pelaksanaan koordinasi dan sinergitas 
dalam memberikan pelayanan kesehatan 
melalui Pamekasan Call Care (PCC). PCC 
adalah layanan yang diberikan selama 24 
jam non-stop kepada masyarakat miskin 
yang ingin memperoleh layanan 
kesehatan secara terintegrasi dan 
paripurna.  

Pamekasan Call Care (PCC) adalah merupakan pelayanan terintegrasi 
kesehatan selama 24 jam yang melibatkan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan 
OPD terkait.  PCC beroperasi dengan melibatkan operator (tenaga kesehatan) 
yang akan siaga menerima laporan (telephone/whatsapp) dari masyarakat, jika 
ada yang memerlukan bantuan, maka operator akan memberikan arahan, 
konsultasi serta mengkoordinasikan kondisi tersebut sesuai dengan level 
kedaruratan. Sesegera mungkin operator akan menginformasikan kepada seluruh 
pihak yang terkait agar mempersiapkan segala sesuatunya, pasien akan dijemput 
dan dan diantar ke tempat pelayanan kesehatan, dan sesampainya di tempat, 
pasien dapat langsung ditangani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam implementasinya, keberadaan Call Care melibatkan berbagai OPD, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Operator Dinas Kesehatan, Pusat Layanan 
Kesehatan Puskesmas dan RSUD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. 
Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi PSC (Public Service Center) untuk 
memperoleh layanan telemedicine. Kemudian juga dapat melakukan deteksi posisi 
mobil karena dilengkapi dengan GPS. 

Keberadaan PCC akan mengkoordinasikan dan mensinergikan pelayanan 
kesehatan yang ada pada OPD dan pusat-pusat layanan kesehatan. Masyarakat 
dapat menghubungi operator (tenaga kesehatan), melaksanakan konsultasi 
kesehatan secara online, memperoleh penjemputan dan penanganan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya sehingga pasien yang datang tidak terlambat untuk 
memperoleh tindakan medis.  

Setelah dilaksanakannya proyek perubahan, diharapkan Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara 
terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik yang pada gilirannya nanti dapat 
mewujudkan masyarakat Pamekasan yang sehat dan sejahtera. 



PROYEK 

PERUBAHAN 

• Terwujudnya Keputusan Sekretaris Daerah yang mengatur 
tentang koordinasi pelayanan kesehatan melalui 
Pamekasan Call Care (PCC) 

• Menyiapkan layanan Pamekasan Call Care (PCC) 

• Terwujudnya implementasi layanan Pamekasan Call Care 
(PCC) 

TUJUAN Jangka Pendek ( 2 bulan ) 

• Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan adalah 

• Meningkatkan implementasi layanan Pamekasan Call Care 
(PCC) di seluruh Kabupaten Pamekasan 

• Meningkatkan sinergitas OPD dan pusat layanan 
kesehatan 

• Monitoring dan evaluasi. 

TUJUAN Jangka Menengah ( 1 – 2 tahun ) 

• Tujuan Jangka Panjang dari proyek perubahan adalah 

• Pengembangan layanan PCC dengan telemedicine 

• Meningkatkan upaya preventif kesehatan masyarakat 
Pamekasan 

• Monitoring dan evaluasi 

TUJUAN Jangka Panjang ( 2 – 3 tahun) 



Manfaat 
PROYEK PERUBAHAN 

Manfaat umum yang diperoleh dari proyek perubahan adalah untuk meningkatkan peran Asisten 
Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan koordinasi khususnya pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat, hal ini sesuai dengan Visi Kabupaten Pamekasan 2018-2023 yaitu “Pamekasan Sejahtera 
dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-nilai Agama”.  
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: 

Secara 
internal : 

•Meningkatnya koordinasi pelayanan kesehatan di Pamekasan 

•Meningkantya fungsi asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat dalam menyelenggarakan fungsi koordinatif 

•Memudahkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD dan pusat 
layanan kesehatan 

•Meningkatkan pencapaian program prioritas kesehatan. 

Secara 
eksternal : 

•Memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan 
secara paripurna 

•Meningkatkan peran OPD dalam memberikan pelayanan 
kesehatan secara terpadu 

•Meningkatkan penanganan dan tindakan kesehatan terhadap 
pasien, khususnya bagi masyarakat miskin. 



OUTPUT 

• Terlaksananya koordinasi 
internal dan eksternal 

• Terbitnya SK Tim Efektif 
Proyek Perubahan 

• Terbitnya Keputusan 
Sekretaris Daerah yang 
mengatur tentang 
koordinasi pelayanan 
kesehatan melalui 
Pamekasan Call Care (PCC) 

• Terwujudnya kesiapan 
layanan Pamekasan Call 
Care (PCC)  

• Mewujudkan implementasi 
layanan Pamekasan Call 
Care (PCC) 

OUTCOME 

• Terwujudnya sinergitas OPD 
dan pusat layanan 
kesehatan 

• Terwujudnya 
pengembangan layanan PCC 
dengan telemedicine 

• Terwujudnya upaya 
preventif kesehatan 
masyarakat Pamekasan 

• Rekomendasi dan perbaikan 
kinerja melalui monitoring 
dan evaluasi 
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- DPMD, 

- Dinas Kesehatan,  

- Pusat Layanan Kesehatan  

- Puskesmas  

- RSUD,  

- Dinas Kominfo 

- PSC (Public Service Center) 

OPERATOR 

TELEMEDICINE 

KOORDINATOR 

  

Mentor : Ir. Totok Hartono, M.A 

Coach : Drs. Anang Triono, MM 

Project 

Leader 

Tim 1 : 

Koordinasi 

Tim 2 : 

Regulasi 

Tim 3 : 
Sarana dan 

Prasarana 

  

Tim 4 : 

Sosialisasi 

Tim 5 : 

Pelayanan  

Tim 6 : 

Monev 



Marketing yang akan dilakukan antara lain, pemberitahuan terhadap stakeholder internal 
maupun eksternal melalui surat menyurat, advokasi, rapat, komunikasi personal, 
sosialisasi atau bentuk-bentuk media promosi lainnya yang meliputi Promosi Optimalisasi 
Koordinasi Program Prioritas Melalui Pamekasan Call Care (PCC) melalui media-media 
konvensional dan elektronik agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang inovasi 
layanan yang akan dilaksanakan. 

 

Dalam menjalankan proyek perubahan ini 
memerlukan dukungan publik dan dukungan 
para stakeholder baik stakeholder internal 
maupun eksternal. Untuk mendapatkan 
dukungan publik, diperlukan marketing  yang 
baik, baik marketing private maupun 
marketing publik terutama terhadap para 
stakeholder.  



PRODUCT PLACE 

PROMOTION PRICE 

Pamekasan Call Care (PCC),  
keberadaan Call Care melibatkan 

berbagai OPD, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Operator Dinas 

Kesehatan, Pusat Layanan Kesehatan 
Puskesmas dan RSUD, serta Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Pamekasan Call Care (PCC), 
dilaksanakan di desa dan 

kecamatan di seluruh 
Kabupaten Pamekasan, adapun 

penekanannya adalah pada 
lingkup koordinasi Asisten 

Pemerintahan dan Kesra dalam 
mengoptimalkan kinerja pada 

OPD untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat Pamekasan 

Implementasi 
Pamekasan Call Care 
(PCC) membutuhkan 
sarana dan prasarana 

yang memadai 
anggaran dan sumber 

daya manusia 

• Sasaran informasi adalah 
masyarakat Kabupaten 

Pamekasan, Operator dan 
Tenaga Kesehatan lingkup 

Kabupaten Pamekasan.  
• Design Logo Pamekasan 

Call center (PCC) 



MILESTONE 

Konsultasi dengan 
Mentor dan Coach 

Melaksanakan 
koordinasi internal  

Melaksanakan 
koordinasi eksternal 

Membentuk Tim 
Efektif Proyek 

Perubahan 

Mewujudkan Keputusan 
Sekretaris Daerah yang mengatur 

tentang koordinasi pelayanan 
kesehatan melalui Pamekasan 

Call Care (PCC) 

Menyiapkan layanan 
Pamekasan Call Care 

(PCC) 

Melaksanakan 
sosialisasi kepada 

masyarakat 

Mewujudkan 
implementasi layanan 
Pamekasan Call Care 

(PCC) 

Melaksanakan koordinasi / 
pemantauan layanan 

Pamekasan Call Care (PCC) 

Rapat monitoring dan 
evaluasi 



Konsultasi dengan Mentor dan Coach 

Kemudian kami menghadap Bapak Ir. Totok Hartono, MA selaku Mentor dalam 
rangka menyampaikan judul tersebut  untuk selanjutnya diimplementasikan dalam 
proyek perubahan di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil konsultasi beliau 
menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan PCC dan berharap agar dalam 
implementasinya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti.  

Pelaksanaan PCC merupakan salah satu dari sekian program yang akan menjadi 
program unggulan Bupati, oleh karena itu supaya project leader dalam dengan optimal 
melaksanakan proyek perubahan tersebut. 

Konsultasi dengan Coach 
dilaksanakan di BPSDM Provinsi 
Jawa Timur dengan melibatkan 
Bapak Drs. Anang Triono, MM 
selaku Coach. Dalam konsultasi ini, 
kami menyampaikan tentang 
beberapa permasalahan yang akan 
kami angkat untuk menjadi proyek 
perubahan, kemudian setelah 
melalui beberapa kali konsultasi 
akhirnya disepakati judul dalam 
proyek perubahan adalah 
OPTIMALISASI KOORDINASI 
PROGRAM PRIORITAS MELALUI 
PAMEKASAN CALL CARE (PCC). 



Melaksanakan Koordinasi Internal 

 Pembentukan Tim mengoptimalkan koordinasi dalam 
pelaksanaan layanan Pamkeasan Call Care  

 Kabag untuk membantu merumuskan Juklak/Juknis 
sesuai dengan tupoksinya 

 Diperoleh usulan dari peserta bahwa dalam 
penyusunan Juklak/Juknis disesuaikan dengan kondisi 
di lapangan 

Rapat koordinas internal 
dalam rangka 

mengimplementasikan 
proyek perubahan 
dilaksanakan pada 

tanggal 5 April 2022 di 
ruang Wicaksana Praja. 

Rapat dipimpin oleh 
Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan 
Rakyat.  

Dalam rapat ini 
diberikan penjelasan 

dan gambaran umum 
kepada semua peserta 

rapat yang hadir 
tentang rencana proyek 
perubahan Optimalisasi 

Koordinasi Program 
Prioritas Melalui 

Pamekasan Call Care 
(PCC).  



Melaksanakan 
Koordinasi Eksternal 

Dalam rapat, disampaiakan mengenai layanan Pamekasan Call 
Care yang merupakan salah satu inovasi yang akan dilaksanakan 
untuk mengoptimalkan koordinasi dalam memberikan 
pelayanan publik. PCC adalah layanan yang diberikan selama 24 
jam non-stop kepada masyarakat miskin yang ingin 
memperoleh layanan kesehatan secara terintegrasi dan 
paripurna. 
Pamekasan Call Care (PCC) adalah merupakan pelayanan 
terintegrasi kesehatan selama 24 jam yang melibatkan pusat-
pusat pelayanan kesehatan dan OPD terkait.  PCC beroperasi 
dengan melibatkan operator (tenaga kesehatan) yang akan 
siaga menerima laporan (telephone/whatsapp) dari 
masyarakat, jika ada yang memerlukan bantuan, maka operator 
akan memberikan arahan, konsultasi serta mengkoordinasikan 
kondisi tersebut sesuai dengan level kedaruratan. Sesegera 
mungkin operator akan menginformasikan kepada seluruh 
pihak yang terkait agar mempersiapkan segala sesuatunya, 
pasien akan dijemput dan dan diantar ke tempat pelayanan 
kesehatan, dan sesampainya di tempat, pasien dapat langsung 
ditangani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 
Dalam implementasinya, keberadaan Call Care melibatkan 
berbagai OPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Operator 
Dinas Kesehatan, Pusat Layanan Kesehatan Puskesmas dan 
RSUD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga 
dapat memanfaatkan aplikasi PSC (Public Service Center) untuk 
memperoleh layanan telemedicine. Kemudian juga dapat 
melakukan deteksi posisi mobil karena dilengkapi dengan GPS 

Rapat koordinasi 
eksternal 
dilaksanakan pada 
tanggal 20 April 2022 
di ruang Wahana Bina 
Praja. Rapat dipimpin 
oleh Asisten 
Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 
dengan dihadiri oleh 
beberapa stakeholder 
diantaranya adalah 
Kepala Dinas 
Kesehatan, Kepala 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, 
Kepala Dinas 
Kominfo, Direktur 
RSUD Smart, Kabag 
Hukum, Kabag Kesra, 
kabag Pemerintahan 
dan Camat se 
Kabupaten 
Pamekasan. 



Membentuk Tim Efektif 
Proyek Perubahan 

Pembentukan tim efektif diawali dengan rapat pada tanggal 4 Mei 2022. Dalam rapat 
ini dirumuskan tentang nama-nama anggota Tim Efektif yang nantinya akan ditetapkan 
dengan menggunakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan 



Mewujudkan Keputusan 
Sekretaris Daerah yang 

mengatur tentang koordinasi 
pelayanan kesehatan melalui 
Pamekasan Call Care (PCC) 

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor : 440/130/432.013/202 Tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan Melalui Pamekasan Call Care ditetapkan 
pada tanggal 9 Mei 2022. Adapun Susunan keanggotaan Tim sebagai berikut : 

NO 
JABATAN DALAM TIM 

KOORDINASI 
JABATAN DALAM KEDINASAN 

1 a. Pembina  Bupati  

  b. Pengarah  Sekretaris Daerah 

  c. Ketua  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat 

  d. Sekretaris  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

2 Tim Koordinasi    

  Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

3 Tim Regulasi   

  a.Ketua Kepala Bagian Hukum 

  b. Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
Muda pada Bagian Hukum 

4 Tim Sarana dan Prasarana   

  a.Ketua Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas 
Kesehatan 

  b. Anggota Kasubbid. Pelayanan Kesehatan Primer pada 
Dinas Kesehatan 

5 Tim Sosialisasi   

  a. Ketua  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

  b. Anggota Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Desa 
Camat se Kabupaten Pamekasan 

6 Tim Pelayanan   

  a.Ketua Kepala Dinas Kesehatan 

  b. Anggota Direktur RSUD Slamet Martodirdjo 

7 Tim Monitoring dan Evaluasi Kepala Bagian Pemerintahan 



Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor : 

440/130/432.013/202  



Menyiapkan layanan 
Pamekasan Call Care 

(PCC) 

Beberapa sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
kebutuhan pelayanan yang 
perlu dilakukan 
pemeriksaan antara lain : 
 Mengecek kesiapan 

sarana di ruang 
Operator Layanan  
Pamekasan Call Care 

 Mengecek kesiapan 
tenaga Operator 
layanan Pamekasan 
Call Care 

 Mengecek kesiapan 
armada/mobil di pusat 
layanan Pamekasan 
Call Care 

Berdasarkan instruksi 
tersebut, maka Dinas 
Kesehatan menyatakan 
sarana dan prasarana 
sudah siap dan Kabag 
Umum siap mendukung 
penuh opeasional Layanan 
Pamekasan Call Care. 

Persiapan pelayanan PCC dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Pelayanan 
Kesehatan Melalui Pamekasan Call Care pada tanggal 17 Mei 2022 di ruang Wicaksana 
Praja dengan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 
Dalam rapat kami menyampaikan beberapa materi dan penjelasan tentang PCC serta 
meminta agar dilakukan pengecekan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 
melaksanakan PCC 



Melaksanakan Sosialisasi 
Kepada Masyarakat 

Live Bupati Pamekasan Tentang Layanan Pamemkasan Call Care 



Pemasangan Baliho Pamekasan 
Call Care di tempat-tempat 

strategis 

Pemutaran Video Pamekasan Call Care di Videotron sejak tanggal 19 Mei 2022 
secara berkala 

Siaran langsung tentang Pamekasan Call 
Care (PCC) di Radio Karimata FM 



Sosialisasi Layanan Pamekasan Call Care (PCC) terhadap 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 21 Mei 

2022 di Balai Rejo 

Sosialisasi siaran langsung di radio 
Karimata oleh Bupati Pamekasan 



Mewujudkan implementasi layanan 
Pamekasan Call Care (PCC 

Pamekasan Call Care dimulai dengan dilaksanakannya Pengguntingan Pita oleh 
Bupati Pamekasan di Pusat Operator Pamekasan Call Care (PCC) pada tanggal 23 
Mei 2022. 

Dalam layanan PCC telah disiagakan 
pusat operator yang dapat diakses 
oleh seluruh masyarakat Pamekasan 
dengan nomor telephone : 
082245565049 dan 082245565053. 
Dengan layanan ini  masyarakat akan 
dijemput dan diantar ke pusat 
pelayanan kesehatan secara gratis.  



Sistem layanan terintegrasi yang dilaksanakan akan memudahkan masyarakat 
mendapatkan layanan kesehatan secara terpadu mulai dari konsultasi, 

pengantaran sampai penanganan medis. Pamekasan Call Care dilaksanakan 
dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Operator Dinas 

Kesehatan, Pusat Layanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD, serta Dinas 
Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi 

PSC (Public Service Center) untuk memperoleh layanan telemedicine. 
Kemudian juga dapat melakukan deteksi posisi mobil karena dilengkapi 

dengan GPS. 



Melaksanakan koordinasi / pemantauan 
layanan Pamekasan Call Care (PCC) 

Koordinasi / 
pemantauan layanan 
Pamkeasan Call Care 
(PCC) dilaksanakan pada 
tanggal 24 Mei 2022 di 
Kecamatan Pamekasan, 
dengan dihadiri oleh 
Asisten Pemerintahan 
dan Kesra, Kadis 
Kesehatan, Kadis 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Kadis 
Kominfo, Direktur RSUD 
Smart, Kabag Hukum, 
Kabag Kesra, Kabag 
Pemerintahan dan 
Camat beserta kasi dan 
staf 



Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi 
dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mengetahui kinerja layanan PCC 
serta implementasi proyek perubahan pada jangka pendek.  
Berdasdarkan pembahasan, diketahui bahwa proyek perubahan telah berhasil 
dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Adapun 
untuk meningkatkan kinerja pada jangka menengah, diharapkan adanya 
optimalisasi pada layanan telemedicine yang dilengkapi dengan pemberian 
resep dan layanan antar bagi warga masyarakat yang kesulitan untuk 
mendatangi pusat layanan kesehatan. 

Rapat monitoring dan evaluasi 





No Kuadran Upaya yang dilakukan 

1 Key Players.  

(Promoters)  

a. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh 
tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan  

b. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada 
setiap tahapan proyek perubahan  

c. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.  

d. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, 
kendala dan hambatan yang terjadi.  

2 Keep Informed.  

(Defenders)  

a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat 
dari proyek perubahan ini  

b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat 
dalam proses kegiatan.  

c. Memberikan informasi secara berkelanjutan tentang 
proyek perubahan serta  minta dukungan dalam 
pelaksanaannya.  

3 Keep Satisfied.  

(Latents)  

a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat 
dibutuhkan.  

b. Memberikan informasi secara terus menerus tentang 
proyek perubahan yang akan dilakukan.  

c. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat 
dalam proses kegiatan  

d. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan 
proyek perubahan.  

4 Minimal Effort.  

(Aphatetics)  

a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat 
proyek perubahan.  

b. Melakukan koordinasi & memberikan informasi tentang 
pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya.  

c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap 
kegiatan proyek perubahan.  



No 
Kriteria 

Keberhasilan 

Bobot 
Target 

Realisasi 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 
Klm5 : 
Klm 4 x 
Bobot 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Terlaksananya 
koordinasi internal 
dan eksternal 

10% 100% 100% 10% Tercapai  

 2 Terbitnya SK Tim 
Efektif Proyek 
Perubahan 

15% 100% 100% 15% Tercapai  

 3 Mewujudkan 
Keputusan 
Sekretaris Daerah 
yang mengatur 
tentang koordinasi 
pelayanan 
kesehatan melalui 
Pamekasan Call 
Care (PCC) 

15% 100% 100% 15% Tercapai  

 4 Terwujudnya 
kesiapan layanan 
Pamekasan Call 
Care (PCC)  

20 % 100% 100% 20 % Tercapai  

 5 Mewujudkan 
implementasi 
layanan Pamekasan 
Call Care (PCC). 

40% 100% 100% 40% Tercapai  



NO TAHAP UTAMA WAKTU OUTPUT 

  JANGKA MENENGAH     

1  Melaksanakan sosialisasi dan 
diseminasi 

Juli 2022 s.d Juni 
2023 

Sosialisasi PCC secara 
online dan offline 

 2 Implementasi pelayanan PCC di 
seluruh Kabupaten Pamekasan 

Juli 2022 s.d Juni 
2023 

Peningkatan  
koordinasi layanan 
kepada publik 

 3 Melaksanakan sinergitas OPD 
dalam melaksanakan layanan PCC 

Juli 2022 s.d Juni 
2023 

Penguatan koordinasi 
dengan OPD terkait 

 4 Monitoring dan evaluasi Juli 2022 s.d Juni 
2023 

Rapat Monev bersama 
OPD 
  
  

  JANGKA PANJANG     

 1 Pengembangan layanan 
telemedicine 

Tahun 2023-2025 Layanan telemedicine 

 2 Integrasi PCC dengan 
telemedicine 

Tahun 2023-2025 Integrasi PCC dan 
telemedicine 

 3 Meningkatkan upaya preventif 
dalam penanganan kesehatan 
masyarakat Pamekasan 

Tahun 2023-2025 Budaya masyarakat 
hidup sehat  

 4 Monitoring dan evaluasi Tahun 2023-2025 Rapat Monev bersama 
OPD  



SIMPULAN 
Layanan Pamekasan Call Care (PCC) dapat meningkatkan koordinasi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan di 
Kabupaten Pamekasan. Keberadaan PCC akan mengkoordinasikan dan mensinergikan 
pelayanan kesehatan yang ada pada OPD dan pusat-pusat layanan kesehatan. 
Masyarakat dapat menghubungi operator (tenaga kesehatan), melaksanakan 
konsultasi kesehatan secara online, memperoleh penjemputan dan penanganan yang 
telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pasien yang datang tidak terlambat untuk 
memperoleh tindakan medis. 

1 

Seluruh tahapan pada jangka 
pendek telah tercapai sebesar 
100%, kemudian untuk menjaga 
keberlangsungan inovasi telah 
disusun rencana aksi pada jangka 
menengah dan panjang serta 
diterbitkannya Peraturan 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pamekasan tentang Tim 
Koordinasi Pelayanan Kesehatan 
Melalui Pamekasan Call Care. 

2 

Pamekasan Call Care (PCC) telah 
mendapatkan dukungan dari 
stakeholder internal dan 
eksternal dan diharapkan dapat 
terus dikembangkan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada publik di Kabupaten 
Pamekasan 

3 

Dalam mengimplementasikan 
proyek perubahan secara umum 
tidak ada kendala berarti yang 
dapat mengakibatkan kegagalan 
proyek perubahan.  



REKOMENDASI 

Pengembangan PCC 
dengan memanfaatkan 
aplikasi android dan iOS 

untuk memudahkan 
masyarakat memperoleh 
layanan telemedicine dan 

terintegrasi dengan 
layanan lainnya 

Meningkatkan 
edukasi kepada 

masyarakat dengan 
memberikan 

himbauan dan 
mengajak untuk 

menerapkan budaya 
hidup bersih dan 

sehat 

Mengembangkan 
instrumen monitoring 

dan evaluasi untuk 
meningkatkan kinerja 

PCC pada jangka 
menengah dan 

panjang 


