
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN 
YANG TERINTEGRASI  
RSUD DR SAIFUL ANWAR 

Acuan pengembangan digital 
yang berkesinambungan

RSSA PINTAR
Kemudahan pelanggan 
mengakses informasi & 
pelayanan rumah sakit

Komitmen Bersama

Roadmap Transformasi 
Digital

SK Direktur, SPO, dan 
Buku Manual

Regulasi

Oleh seluruh stakeholder



Daftar Isi
Abstrak
Profil RSSA
Latar Belakang
Permasalahan dan Solusi
Area & Fokus Perubahan
Manfaat & Tujuan Perubahan
Adopsi & Adaptasi
Milestone Proyek Perubahan
Konsultasi dengan Mentor dan Coach
Kondisi Sebelum & Sesudah Proyek Perubahan
Output & Outcome
Pembentukan Tim Efektif
Penyusunan Regulasi
Penyusunan Desain Patient Portal
Penyusunan Roadmap Transformasi Digital Pelayanan
Uji Coba Implementasi Pelayanan Digital (e-Rekam Medik)
Monitoring dan Evaluasi
Kajian Manajemen Risiko
Keunggulan Digitalisasi Pelayanan
Launching Gerakan Transformasi Digital
Komitmen Bersama dan Sosialisasi Roadmap, Regulasi, dan Aplikasi RSSA Pintar



Abstrak
 Pemanfaatan teknologi digital telah terbukti memberi kemudahan bagi penyedia jasa layanan, 
disamping memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan RS. Kementerian Kesehatan 
telah mendorong seluruh fasilitas Kesehatan untuk mengikuti beberapa program yang berbasis digital yang 
telah dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan. 

 Sebagai rumah sakit milik pemerintah digitalisasi di RSUD Dr Saiful Anwar telah dikembangkan, 
namun hingga kini belum secara keseluruhan terimplementasikan. Dibidang pelayanan pasien, digitalisasi 
masih terbatas pada pemesanan pemeriksaan penunjang dan pembuatan resume, sementara rekam medik 
elektronik belum terlaksana.  Dalam hal regulasi, pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia 
(SDM) RSSA belum melakukan perencanaan yang sistematis. Dari hal tersebut diatas analisis 5W dirumus-
kan akar masalah aktual adalah: inefisiensi dan inefektivitas pelayanan akibat pelayanan medik yang masih 
menggunakan metode manual akibat belum terpenuhinya sarana dan prasarana serta regulasi pelayanan 
digital.

 Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019  maka yang menjadi fokus RPP ini adalah: 
Penataan tata laksana, karena dengan adanya regulasi dan roadmap transformasi digital, maka proses 
transformasi ini akan memiliki arah dengan payung hukum yang akan menjamin kesinambungan proses 
transformasi. Fokus dari proyek perubahan ini adalah: Inovasi metode, yaitu transformasi pelayanan yang 
sebelumnya dilakukan secara manual, dirubah menjadi digital dan terintegrasi,

 Tujuan proyek perubahan adalah mewujudkan transformasi digital pelayanan yang akan menjadi 
disusun dalam bentuk roadmap transformasi digital. Dan berdasarkan waktu,  tujuan ini dibagi menjadi 
jangka pendek, menengah dan panjang.  Manfaat dari proyek perubahan ini secara umum adalah mening-
katkan kualitas pelayanan melalui kemudahan dan ketersediaan akses.
Target yang jangka pendek dari proyek ini adalah:

Penyusunan Tim Efektif yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur, disertai tupoksi 
utama yaitu menyusun perencanaan, implementasi dan monev

Adanya Regulasi dalam bentuk SK Direktur, SPO, dan buku manual implementasi  Pelayanan 
berbasis digital.

Adanya Roadmap Transformasi Digital Pelayanan  dengan penetapan oleh Direktur. Dan peny-
usunan desain patient portal

Adanya Komitmen Bersama dan sosialisasi roadmap transformasi digital, SPO dan buku manual 
pelayanan berbasis digital serta uji coba aplikasi RSSA-Pintar

Ujicoba implementasi pelayanan medik berbasis digital pada Instalasi Perawatan dan imple-
mentasi aplikasi web android RSSA-Pintar untuk pasien 

Monev implementasi implementasi pelayanan digital

 Berdasarkan urutan milestone, seharusnya uji coba implementasi dilakukan setelah dilaksanakann-
ya Komitmen Bersama dan sosialisasi roadmap, regulasi dan SPO. Namun disebabkan keterbatasan waktu 
serta untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi yang komprehensif, maka ujicoba implementasi 
tersebut dimulai sebelum finalisasi  roadmap.
Implementasi web android dan aplikasi RSSA pintar masih dalam batas uji coba, implementasi di pelayanan  
belum dapat dilaksanakan sebab desain masih dalam penyempurnaan, serta belum selesainya tinjauan 
aspek hukum terkait implementasi.
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Data Ketenagaan
TAHUN 2021

Jenis Ketenagaan

BLUD Non-PNS: 58,79%
1.753 Orang

FK-UB: 3,99%
119 Orang

Status
Ketenagaan

CPNS: 1,84%
55 Orang

PNSD: 35,38%
1.055 Orang

Profil



Setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit 
(SIRS). 
SIRS sebagaimana dimaksud adalah suatu proses pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data rumah sakit.

Permenkes No 1171 tahun 2011
tentang SIRS (Pasal 1)

Latar Belakang
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Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, 
informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang 
saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau 
keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan

Permenkes No 82 Tahun 2013 
tentang Standar SIMRS (Pasal 1.2)02

Strategi e-kesehatan nasional merupakan suatu pendekatan secara menyeluruh 
untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan secara nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 
tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional (Pasal 1)03

Pengembangan Digitasi Layanan  yang belum optimal
Pengembangan Sarana dan Prasarana digitalisasi yang 
belum tertata baik
Pengembangan Kompetensi Digital Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang belum terstruktur  
Pengembangan pelayanan Medik Berbasis Digital yang 
belum terintegrasi
Belum adanya regulasi yang rinci dalam implementasi pelayanan berbasis 
digital

04



“Transformasi digital merupakan hal yang tidak bisa kita elakkan. 
Segala sektor yang berhubungan dengan aktivitas manusia kini 
telah mengalami transformasi ke arah digital, termasuk sektor 
kesehatan. Digitalisasi kesehatan dan kedokteran merupakan hal 
yang harus kita dukung dan kembangkan, guna meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Demi mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sehat.

- Budi Gunadi Sadikin

Latar Belakang



Digitalisasi pelayanan di RSUD Dr Saiful Anwar hingga saat ini masih belum 
diimplementasikan secara menyeluruh. Digitalisasi telah dilaksanakan 
terutama pada sektor keuangan, administrasi, pembelanjaan barang dan jasa, 
resep elektronik, dan kepegawaian. Namun dibidang pelayanan pasien masih 
terbatas pada pemesanan pemeriksaan penunjang dan pembuatan resume. 
Implementasi e-rekam medik belum terlaksana, padahal e-rekam medik ini 
merupakan dokumen bisnis inti (core business) Rumah Sakit. 

PERMASALAHAN 
& SOLUSI

Latar Belakang



Permasalahan
& Solusi

⚠ Permasalahan

✅ Solusi

💻 Transformasi Digital

Masih menggunakan rekam medik manual

Belum adanya regulasi yang menjadi acuan 
implementasi digitalisasi

Belum adanya roadmap 

Belum terbangunnya komitmen dan 
budaya digital SMART HOSPITAL

Membuat  regulasi yang menjadi acuan 
implementasi digitalisasi

Menyusun roadmap yang akan menjadi 
acuan dan memastikan kesinambungan 
proses tranfformasi digital  

Membuat komitmen Bersama untuk men-
jalankan transformasi dan budaya digital 



Area & Fokus Perubahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 

PENATAAN TATA LAKSANA:
Adanya regulasi, roadmap transformasi digital,  dan komitmen bersama, maka 
proses transformasi ini akan memiliki arah denga payung hukum yang akan 
menjamin kesinambungan proses transformasi.

INOVASI METODE :
Transformasi pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dirubah 
menjadi digital dan terintegrasi, sehingga memberikan efisiensi, akselerasi 
dan kepastian dalam pelayanan

AREA PERUBAHAN

FOKUS PROYEK PERUBAHAN

8 Area 
Perubahan



Manfaat

Tujuan Perubahan

Eksternal

Memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan

Menyederhanakan proses 
pelayanan

Mengurangi waktu dan jumlah 
antrian 

Internal

Meningkatkan kinerja dan efektifitas pelayanan serta memberi 
kemudahan bagi tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas

Mengubah mindset dan perilaku kerja ke arah sistem digital

Mewujudkan big data yang dapat membantu dalam: mengukur 
kinerja, menyusun perencanaan, menyajikan data real time untuk 
membuat keputusan strategis (executive dashboard)

Mendukung menyediakan data untuk kepentingan Pendidikan dan 
Riset yang nantinya diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan

Memberikan branding image yang lebih baik bagi RS

Jangka Pendek

Tersusunnya regulasi pelayanan 
berbasis digital 

Tersusunnya Roadmap Transfor-
masi Digital Pelayanan

Sosialisasi dan implementasi 
pelayanan berbasis digital

Monitoring dan evaluasi implemen-
tasi pelayanan digital

Terbangunnya Komitmen Bersama

Jangka Menengah

Penambahan sarana dan prasarana 
serta pembaharuan program SIM-RS 
ke generasi yang lebih canggih

Pengembangan patient portal 
(aplikasi RSSA Pintar)

Jangka Panjang

Implementasi menyeluruh digitalisasi 
pelayanan dengan fitur-fitur yang 
dapat mengakomodir kepentingan 
pendidikan dan penelitian
 
Implementasi dan pengembangan 
aplikasi RSSA Pintar sesuai kebutuhan 
pelanggan



Kemampuan mewujudkan common vision  mendorong 
percepatan dalam mencapai visi OPD, pertumbuhan/inovasi 
digital,  dan awareness terhadap manajemen resiko.
Transformasi digital  meningkatkan kemampuan adaptif, 
serta meningkatkan daya saing OPD.

Transformasi digital pelayanan medik sangat 
membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. 
Kepercayaan (trust) terhadap manfaat 
transformasi digital harus dibangun, dengan ikut 
membina masyarakat pelanggan.

Profesionalisme aparatur saat ini harus juga diukur 
dari kemampuannya dalam menguasai tehnologi 
yang berbasis digital.

Adopsi & Adaptasi
Pelaksanaan kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dilaksanakan 

pada tanggal 21-25 Maret 2022 pada Kabupaten Tabanan 

Sinergitas & Kolaborasi Stakeholders

Implementasi learning organization.

Partisipasi Masyarakat

Profesionalisme aparatur

Dalam mewujudkan dan keberlangsungan (sustainablility) 
transformasi digital pelayanan medik, komunikasi, koordinasi 
dan kolaborasi seluruh stakeholders proyek/program akan 
mampu mengakomodir semua kepentingan dan 
meningkatkan kemungkinan keberhasilan.



Milestone Proyek 
Perubahan

Konsultasi 
dengan 
Mentor

Rapat Kerja 
Penyusunan 
Tim Efektif

Perumusan SK 
Direktur, SPO, dan 

Buku Manual terkait 
implementasi 
pelaksanaan 

pelayanan medik 
berbasis digital

Penetapan 
Direktur tentang 

Roadmap 
Tranformasi 

Digital Pelayanan

Penyusunan 
Roadmap Transfor-

masi Digital 
Pelayanan dan 

penyusunan desain 
aplikasi RSSA Pintar

Komitmen bersama 
dan sosialisasi 

Roadmap Transforma-
si Digital Pelayananan, 
SK Direktur, SPO, dan 
Buku Manual, serta uji 

coba Aplikasi RSSA 
Pintar

Konsultasi 
dengan 
Coach

Pengesahan 
Tim Efektif

Monitoring 
dan Evaluasi

Pelatihan nakes dan 
uji coba implemen-

tasi pelayanan 
berbasis digital 

(e-Rekam Medik)

2 3 4
5

6
7

8

9

10

1



Diskusi project leader dengan mentor 
Dr.dr KOHAR HARI SANTOSO Sp.An., 
KIC.,. KAP. (Direktur RSUD dr. Saiful 
Anwar) terkait latar belakang pemilihan 
judul rencana proyek perubahan dan 
strategi pencapaian target jangka 
pendek, serta usaha untuk mendapat 
dukungan dari pimpinan

Saya Kohar Hari Santoso Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar 
mendukung proyek Perubahan 
Transformasi Digital Pelayanan Rumah 
Sakit Dr Saiful Anwar Malang
Link: HTTPS://YOUTU.BE/SXE50NHIHFC

Konsultasi dengan Coach Dr. Ir. Djoni 
Harijanto MDM (29-03-2022) serta paparan 
RPP (31-02-2022) dengan Penguji Bapak Drs. 
Mohamad Arief Irwanto, M.Si

Konsultasi dengan Mentor dan Coach



Kondisi Sebelum & Sesudah Proyek Perubahan

Output & Outcome

Sebelum perubahan

1 Belum adanya regulasi (SK Direktur, 
SPO, dan Buku Manual) implementasi 
pelayanan berbasis digital

2

3

Belum adanya roadmap transformasi 
digital pelayanan medik

4

Belum adanya komitmen bersama 
seluruh stakeholder5

Belum adanya monitoring dan evaluasi 
implementasi

Sesudah

Regulasi pelaksanaan pelayanan medik 
berbasis digital 

Roadmap Transformasi Digital 
Pelayanan Medik

Komitmen Bersama untuk menjalankan 
proses digitalisasi pelayanan 

Adanya payung hukum implementasi 
pelayanan berbasis digital dan roadmap 
transformasi digital

Terintegrasi seluruh layanan  dalam suatu 
SIM-RS yang aman dan tanpa jeda

Inovasi layanan digital yang disesuaikan 
dengan kebutuhan

Pemahaman dan kesamaan persepsi terkait 
regulasi dan roadmap transformasi digital 
pelayanan seluruh stakeholder dan civitas 
rumah sakit

Output Outcome

1 Adanya regulasi (SK Direktur, SPO, dan 
Buku Manual) implementasi pelayanan 
berbasis digital

2

Adanya uji coba implementasi 
pelayanan berbasis digital yang 
menyeluruh (IRJ/IRNA)

3

Adanya roadmap transformasi digital 
pelayanan medik

4

Adanya komitmen bersama seluruh 
stakeholder5

Adanya monitoring dan evaluasi 
implementasi

Belum adanya uji coba implementasi 
pelayanan berbasis digital yang 
menyeluruh (IRJ/IRNA)



PENYUSUNAN SK TIM EFEKTIF 
& TUPOKSI

Pembentukan
Tim Efektif

Paparan RPP dilaksanakan di depan Dewan Pengawas dan dan 
seluruh jajaran Direksi (12-04-2022) dan seluruh jajaran pejabat struktural (18-04-2022)

Pada paparan disampaikan latar belakang rencana proyek perubahan serta langkah strategis 
untuk mencapai sasaran jangka pendek

Dilaksanakan pula pembagian tugas Tim Efektif dan Tupoksinya, yang terdiri dari: 
Tim Perencanaan, Tim Regulasi, dan Tim Implementasi Digitalisasi. Tim Regulasi bekerja lebih awal
untuk menyusun regulasi implementasi transformasi digital dalam bentuk SK Direktur yang akan menjadi 
dasar pelaksanaan transformasi digital (penerapan SIM-RS dan e-Rekam Medik) 
serta pembuatan SPO, Roadmap, dan Buku Manual SIM-RS

SK DIREKTUR TENTANG TIM EFEKTIF



PENYUSUNAN REGULASI: 
SK DIREKTUR, SPO, BUKU MANUAL IMPLEMENTASI SIM-RS
10-05-2022

SK DIREKTUR TENTANG SIM-RS DAN E-REKAM MEDIK

Bertempat di Ruang Pertemuan Singosari 1 dan 2



15 SPO IMPLEMENTASI DIGITALISASI  

BUKU MANUAL SIMRS 2022

PENYUSUNAN REGULASI



PENYUSUNAN ROADMAP 
TRANSFORMASI DIGITAL 
PELAYANAN 18-05-2022 
RUANG SINGOSARI 1 &2

ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL RSSA 

3



PENYUSUNAN DESAIN  
PATIENT PORTAL
12-05-2022 R. RAPAT YANMED 

 RSSA PINTAR adalah portal pasien yang pertama kali dikembangkan oleh RSUD Dr Saiful Anwar. 
Aplikasi ini diperuntukkan bagi pasien rawat jalan yang bertujuan memudahkan pasien untuk mengakses 
informasi dan pelayanan di rumah sakit. Dengan aplikasi ini, hasil laboratorium atau radiologi yang 
biasanya diambil oleh pasien atau keluarga, dapat dikirim melalui aplikasi. Dengan demikian pasien tidak 
perlu datang ke rumah sakit untuk mengambil hasil. 
 Keuntungan lain aplikasi ini, selama terhubung dengan internet, maka data pasien dapat diakses 
dan disimpan dan kapan saja dimana saja, baik melalui smartphone maupun laptop. 
 Data pasien yang dikirim melalui aplikasi dapat di dilihat langsung atau diunduh, sehingga 
memungkinkan pasien untuk mengekspor data tersebut pada keluarga atau dokter lain yang akan 
diminta second opinion . 
 Aplikasi ini diharap berperan sebagai personal assistance bagi pelanggan RSUD Dr Saiful Anwar, 
yang dimasa mendatang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



Rapat rencana uji coba digitalisasi pelayanan rawat inap Unit Luka Bakar dipandu oleh Tim Implementasi Digitalisasi, 
diikuti oleh Nakes yang akan dilibatkan. Pelatihan dilakukan pada tanggal 07-04-2022. Ujicoba diawali pengarahan 

melalui rapat zoom dilanjutkan dengan pelatihan di unit pelayanan. Disaat yang sama dilakukan asesmen sarpras dalam 
rangka  persiapan implementasi. Pemilihan unit pelayanan ini disebabkan jenis kasus yang relatif homogen serta Dokter  

yang merawat berasal dari SMF yang sama yaitu SMF Bedah Plastik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses 
pelaksanaan dan pengawasan , serta memitigasi resiko. Tiga hal yang menjadi focus selama implementasi adalah 

keamanan data, penghitungan kinerja nakes, kelengkapan dokumen untuk klaim BPJS.

Rapat rencana ujicoba digitalisasi pelayanan berikutnya dilakukan di rawat inap Unit Stroke. 
Ujicoba dilakukan pada tanggal 21-04-2022, dimulai dengan rapat zoom dilanjutkan ujicoba di Unit Stroke. 

Pemilihan ini didasari dengan alasan yang sama  dengan Unit Luka bakar, namun dengan jumlah kasus yang lebih besar.

UJI COBA IMPLEMENTASI



Evaluasi implementasi rekam medik elektronik di unit luka bakar dilakukan pada tanggal 25-04-2022, dan secara umum 
didapatkan dua masalah utama yaitu ketidakkonsistenan tenaga kesehatan dalam mengisi rekam medik dan belum 

terakomodirnya beberapa formulir yang dibutuhkan di dalam e-Rekam Medik yang ada saat ini

Evaluasi di Unit Luka Bakar dilakukan dengan seluruh nakes yang bertugas di unit tersebut, Tim Rekam Medik dan 
Ketua SMF Bedah Plastik Dr Herman Yosep Limpat SpBP(K). Dari evaluasi, banyak data yang tidak diinput oleh dokter 

yang memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman dan kesadaran untuk mengisi e-rekam medik 
dengan lengkap dan benar. Hal ini berpotensi bahaya menimbulkan dispute atau kegagalan pada klaim BPJS, 

sehingga pembinaan dilakukan saat itu juga.

Pengisian e-rekam medik pada Instalasi Rawat Jalan bulan Maret didapatkan rerata ketidak terisian sebesar 12,58%, 
sedangkan bulan April sebesar 9,99%. 

MONITORING DAN EVALUASI



MONITORING DAN EVALUASI

Adanya form rekam medik yang belum terakomodir di dalam e-rekam medik saat ini, selanjutnya dipetakan 
dan diusulkan untuk dilengkapi sebagai syarat pada dokumen beauty contes pada perjanjian kerjasama 
yang akan dilakukan oleh rumah sakit dengan vendor yang akan menyediakan SIM RS yang baru



Kajian manajemen risiko penerapan e-rekam medik juga dilakukan 
oleh Subkomite Manajemen Risiko Komite Mutu melalui Failure 
Mode Effect Analysis (FMEA),  yang kemudian rekomendasinya 
dilaporkan kepada Project Leader

KAJIAN MANAJEMEN RISIKO



LOGO COMPANY
KEUNGGULAN DIGITALISASI PELAYANAN 

Proses visite pasien dapat dilakukan dengan menggunakan perangkatyang memiliki fasilitas 
nirkabel seperti laptop atau smartphone. Penggunaan tablet dan smartphone memiliki keuntungan 

dapat memanfaatkan fitur speech to text

“ ”
Penggunaan SIM-RS ini sangat memudahkan 
kami dan mempercepat pekerjaan kami dalam 
pengisian rekam medik. Terkoneksi (SIM-RS) 
dengan device pribadi akan mempermudah dan 
mempercepat kami dan memberikan pelayanan. 

- Dr. Fahimma (KSM Neurologi RSSA)

Tampilan hasil imaging, seperti MRI, akan tampak lebih baik dengan sekuensing yang 
lengkap. Ini akan memudahkan dokter dalam melakukan asesmen pasien.



LAUNCHING 
GERAKAN 
TRANSFORMASI 
DIGITAL 
MELALUI ZOOM MEETING
DIHADIRI 540 CIVITAS
17-05-2022
(Kick-Off Gerakan Transformasi Digital Pelayanan)



Komitmen Bersama dan Sosialisasi 
Roadmap, Regulasi, dan Aplikasi 
RSSA Pintar
dilaksanakan di ruang Majapahit pada tanggal 19 Mei 2022 yang dihadiri 
oleh seluruh pimpinan satker yaitu :

• Pejabat Struktural (Direksi, Kabag, Kabid)
• Ketua KSM 
• Kepala Instalasi 
• KPP 
• Ketua Program 
• Ketua Komite

Tujuan dilakukannya Komitmen Bersama adalah untuk 
memastikan adanya kesamaan visi dan misi dalam proses 
transformasi digital di seluruh satker, hal ini disebabkan 
karena ketidak konsisten-nan di dalam komitmen akan 
berpengaruh besar pada proses bisnis di rumah sakit.



Komitmen Bersama dan Sosialisasi 
Roadmap, Regulasi, dan Aplikasi 
RSSA Pintar



Strategi Marketing Proyek 
Perubahan

Berdasarkan pemetaan, stakeholder proyek perubahan ini memiliki 16 (enam belas) stakeholder 
internal dan 3 (tiga) stakeholder eksternal. Dari total 19 (Sembilan belas) stakeholder tersebut, 
berdasarkan peran diketahui bahwa terdapat: 

 Upaya memobilisasi stakeholders telah dilakukan dengan strategi komunikasi yang 
disesuaikan dengan jenisnya. Komunikasi yang efektif dilakukan sebagai usaha marketing melalui 
pertemuan interpersonal, rapat (baik tatap muka maupun media elektronik), surat menyurat dan 
chatting melalui aplikasi WhatsApp.
 Strategi marketing proyek perubahan diupayakan agar terjadi perpindahan stakeholder 
yang berada pada kuadran defender, latens, dan apathetic agar berubah menjadi promoters. Hasil 
dari komunikasi efektif yang dilakukan oleh Project Leader telah berhasil memindahkan semua 
stakeholder yang berada di promotor defender dan laten bergeser ke promoters.

Direktur
Project Leader
Para Wadir
Dewan Pengawas

Promoters Defenders
Kabid Pelayanan Medik
Kabid Keperawatan
Kabid Penunjang Diagnostik dan Terapi
Kabid Penunjang Sarana dan Teknologi
Ka Itikom

Latens
Kabid Diklit
Kabid Diklat
Kabag Umum
Kepala Instalasi Pelayanan
Kabag Umum
Kabag SDM
Kepala Instalasi Pelayanan
Ketua SMF
Ka Itikom
Ketua Komite
Ketua Program Studi PPDS FKUB
Konsultan IT

Apathetics
Pasien/Masyarakat Pelanggan
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Simpulan

Rekomendasi

Pengembangan digitalisasi secara menyeluruh di RSSA harus mengakomodir 
kebutuhan aspek pelayanan, pendidikan dan riset

Transformasi Digital harus dilaksanakan dalam rangka efektivitas dan 
efisiensi pelayanan, kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan 
serta kesiapan rumah sakit dalam menghadapi persaingan global

Pengembangan transformasi harus bersifat customer oriented, yang akan 
meningkatkan keterikatan antara pelanggan dan penyedia jasa. Aplikasi 
RSSA pintar diharapkan dapat menjawab kebutuhan tersebut

Refokusing anggaran untuk mengakselerasi pemenuhan pembiayaan gera-
kan transformasi digital dalam mewujudkan implementasi yang menyeluruh

Diperlukan pemetaan dan peningkatan kompetensi SDM rumah sakit, serta 
regulasi terkait  transformasi digital

Masyarakat didorong untuk memanfaatkan  aplikasi RSSA Pintar untuk mem-
peroleh kemudahan dalam mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang, dan 
mengakses layanan serta informasi pelayanan yang dibutuhkan

Komitmen  terhadap Roadmap Transformasi Digital Pelayanan harus dimiliki 
setiap civitas, pimpinan satker terutama Direksi untuk mewujudkan RSSA 
sebagai Smart Hospital
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