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Data pada Dinas Kesehatan Kota Kediri menunjukkan 
bahwa angka kematian Ibu cenderung mengalami 
peningkatan dengan dalam kurun waktu 2017-2021, 
sedangkan kematian bayi dan neonatal mengalami 
penurunan. Akan tetapi terjadinya kasus kematian Ibu dan 
Bayi tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja 
pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembenahan agar 
tidak terjadi lagi kasus kematian tersebut 

Inovasi perubahan yang akan diwujudkan 
adalah dengan mewujudkan strategi 
pengendalian ibu melahirkan dan bayi 
melalui aplikasi PAPI ASIK (Program 
Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus 
Kehidupan). Aplikasi ini akan berisi database 
semua ibu hamil di Kota Kediri sehingga nanti 
Dinas Kesehatan bisa memantau secara real 
time berapa jumlah ibu hamil yang beresiko 
tinggi, berapa Ibu Hamil yang akan 
melahirkan hari ini dan dimana akan 
melahirkan . sedangkan untuk Bayi, akan 
dilakukan pemantauan berapa BB lahirnya, 
apakah ada kecacatan, status imunisasi dan 
lain sebagainya 
Keberadaan PAPI ASIK akan memudahkan 
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan 
pemantauan, melakukan penanganan dan 
mengetahui riwayat kesehatan Ibu dan Bayi 
sehingga dapat dilakukan penanganan yang 
bersifat segera dan terintegrasi sehingga 
nantinya dapat menekan angka kematian Ibu 
dan Bayi di Kota Kediri 



LATAR  

BELAKANG 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, 
Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual mengamanatkan bahwa 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah 
Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Pelayanan tersebut 
diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 
dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan oleh tenaga kesehatan 
dan/atau tenaga non kesehatan baik di fasilitasi pelayanan kesehatan milik Pemerintah 
maupun swasta atau di luar fasilitasi pelayanan kesehatan.   
Pembangunan di bidang kesehatan mengarah kepada upaya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan bagi masyarakat yang optimal. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 
program kegiatan yang meneruskan agenda Milenium Develompent Goals (MDGs) untuk 
periode waktu tahun 2016-2030 sekaligus menindaklanjuti program MDGs yang belum 
selesai. Agenda SDGs yang telah disepakati terdapat 17 tujuan dan 169 target yang harus 
tercapai pada tahun 2030. Tujuan dari SDGs adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal pemerintah pun 
telah melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak 
(Kemenkes RI, 2016). Selaras dengan upaya pemerintah tersebut adalah salah satu target 
yang ada dalam SDGs, yaitu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 
Bayi (AKB). 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 
indikator pembangunan kesehatan dan 
indikator pemenuhan hak reproduksi serta 
kualitas dalam pemanfaatan kesehatan 
secara umum. Kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
suatu bangsa di ukur dengan tinggi 
rendahnya angka kematian ibu dan 
perinatal dalam 100.000 persalinan hidup. 
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
indikator yang lazim di gunakan sebagai 
indeks pembangunan ekonomi, indikator 
kualitas hidup dan komponen utama 
penentu angka harapan hidup suatu 
masyarakat. AKI dan AKB menjadi indikator 
penting keberhasilan pencapaian derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal untuk 
suatu bangsa. 
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Menurut data World Health Organization (WHO), angka kematian ibu di dunia pada tahun 2015 
adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 
kematian dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang yaitu sebesar 302.000 
kematian. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka 
kematian ibu di negara maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di negara maju 
hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (WHO, 2015).. 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 
tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut tertinggi dibandingkan 
negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup, dan Vietnam 
55/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di 
Indonesia untuk periode tahun 2011-2014, adalah sebesar 305. Artinya terdapat 305 kematian 
ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada 
periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2015). 
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum efektifnya pelayanan terhadap Ibu dan Bayi di 
Kota Kediri yang diakibatkan oleh kurangnya monitoring dan penanganan terhadap kondisi Ibu 
Hamil secara menyeluruh terkait dengan penyajian data kesehatan/gizi, penanganan dan 
perencanaan kelahiran dengan melibatkan fasilitasi dan tenaga kesehatan secara terpadu dan 
terintegrasi. 
Data pada Dinas Kesehatan Kota Kediri menunjukkan bahwa angka kematian Ibu cenderung 
mengalami peningkatan dengan dalam kurun waktu 2017-2021, sedangkan kematian bayi dan 
neonatal mengalami penurunan. Akan tetapi terjadinya kasus kematian Ibu dan Bayi tersebut 
menunjukkan bahwa kualitas kinerja pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembenahan agar 
tidak terjadi lagi kasus kematian tersebut.  

TAHUN 
KEMATIAN IBU                    

( Nominal ) 

KEMATIAN BAYI              
(0-11 BL)                     

( Nominal ) 

 KEMATIAN  
NEONA TAL  
(0-28 HR) 

( Nominal ) 

KEMATIAN 
BALITA                    

( Nominal ) 

2017 4 27 18 1 

2018 2 12 9 2 

2019 0 11 6 2 

2020 2 6 5 0 

2021 6 6 6 1 

Data Kematian Ibu, Bayi dan Neonatal Kota  Kediri Tahun 2017-2021 
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Dinas Kesehatan  Kota Kediri dalam hal ini sebagai pelaksana urusan Pemerintah 
Daerah dibidang kesehatan mempunyai peran yang sangat central dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Kediri. Harapan yang 
ingin diwujudkan adalah terwujudnya pengendalian kematian ibu melahirkan dan 
bayi yang didukung dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mempermudah pelaksanaan pemantauan (monitoring), siklus kehidupan dan 
penanganan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan bayi sejak awal masa kehamilan.  
Upaya tersebut diiringi dengan sinergitas dengan fasilitasi dan tenaga kesehatan 
untuk bersama-sama secara terpadu memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi 
dan real time tentang kondisi terbaru riwayat kesehatan serta perencanaan 
persalinan yang akan dilaksanakan. 
Inovasi perubahan yang akan diwujudkan adalah dengan mewujudkan strategi 
pengendalian ibu melahirkan dan bayi melalui aplikasi PAPI ASIK (Program 
Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan). Aplikasi ini akan berisi database semua 
ibu hamil di Kota Kediri sehingga nanti Dinas Kesehatan bisa memantau secara real 
time berapa jumlah ibu hamil yang beresiko tinggi, berapa Ibu Hamil yang akan 
melahirkan hari ini dan dimana akan melahirkan . sedangkan untuk Bayi, akan 
dilakukan pemantauan berapa BB lahirnya, apakah ada kecacatan, status imunisasi 
dan lain sebagainya 
Keberadaan PAPI ASIK akan memudahkan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan 
pemantauan, melakukan penanganan dan mengetahui riwayat kesehatan Ibu dan 
Bayi sehingga dapat dilakukan penanganan yang bersifat segera dan terintegrasi 
sehingga nantinya dapat menekan angka kematian Ibu dan Bayi di Kota Kediri. 
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Berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan, maka proyek perubahan 
instansional ini berada pada area penataan tata laksana dan area 
peningkatan  pelayanan publik.  
• Area penataan tatalaksana diwujudkan meningkatkan pemantaian dan 

terhadap ibu anak dan siklus kehidupan melalui program PAPI ASIK. Tata 
laksana yang dulu masih belum efektif, dilakukan perubahan dengan 
mewujudkan suatu program yang terintegrasi dalam rangka menurunkan 
angka kematian ibu melahirkan dan anak 

• Area pelayanan publik diwujudkan dengan melaksanakan pelayanan 
terintegrasi dengan melibatkan fasilitasi dan tenaga kesehatan di lingkup 
Kota Kediri. Dengan adanya pelayanan terintegrasi tersebut, Keluarga akan 
dipandu tentang perencanaan persalinan, memperoleh penanganan 
secara cepat dan terpenuhinya kebutuhan terhadap persalinan yang baik. 

FOKUS 
Berdasarkan pendekatan inovasi administrasi negara 
(Inagara), maka proyek perubahan sesuai dengan : 
• Inovasi proses (process innovation ) 

Inovasi Proses diwujudkan dengan melaksanakan 
upaya pengendalian kematian Ibu melahirkan 
dan Bayi melalui program pemantuan ibu, anak 
dan siklus kehidupan yang lebih terintegrasi dan 
diharapkan penanganannya tidak terpisah-pisah 
sehingga penanganannya kurang opitimal  

• Inovasi teknologi (technology innovation) 
Inovasi Teknologi diwujudkan melalui pembuatan 
aplikasi PAPI ASIK, yaitu merupakan suatu aplikasi 
yang digunakan untuk membantu meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi serta penyediaan 
database penanganan kesehatan terhadap ibu 
melahirkan dan bayi. 
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•Mewujudkan perencanaan 
Program Pemantauan Ibu, 
Anak dan Siklus Kehidupan 

•Mewujudkan regulasi dalam 
bentuk Surat Edaran 
Walikota tentang Program 
Pemantauan Ibu, Anak dan 
Siklus Kehidupan 

•Mewujudkan aplikasi PAPI 
ASIK 

•Mewujudkan Implementasi 
PAPI ASIK dalam rangka 
pengendalian kematian Ibu 
Melahirkan dan Bayi 
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•Meningkatkan pengendalian 
kematian Ibu melahirkan 
dan bayi dengan PAPI ASIK 
di seluruh wilayah Kota 
Kekdiri 

•Meningkatkan sinergitas 
pelayanan PAPI ASIK dengan 
melibatkan stakeholder 
terkait  

•Meningkatkaan 
perencanaan, pemantauan 
dan penanganan terhadap 
Ibu dan Bayi Ja
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n
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n
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•Mewujudkan zero kematian 
ibu melahirkan dan bayi di 
Kota Kediri 

•Pengembangan aplikasi 
PAPI ASIK dengan 
menambahkan menu dan 
fitur baru. 

•Monitoring dan evaluasi 
membahas pelaksanaan dan 
pengembangan Program 
PAPI ASIK 

Manfaat Internal 

•Memudahkan pemantauan dalam perencanaan persalinan bagi ibu 
hamil 

•Memudahkan sinergitas dalam menyiapkan rencana rujukan Ibu 
hamil beresiko tinggi dalam persalinan 

•Memudahkan pemantauan perkembangan tumbuh kembang anak 
Balita 

Manfaat Eksternal 

•Menurunkan resiko kematian Ibu dan Anak 

•Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Ibu dan Anak  

•Mencegah kasus stunting dan keterlambatan tumbuh kembang Balita 

•Memudahkan keluarga dalam merencanakan dan memperoleh 
pelayanan secara terintegrasi 

•Meningkatkan kualitas SDM Kota Kediri 
9 



RUANG LINGKUP 

•Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan 

•Menyusun design Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

•Menyusun Surat Edaran Walikota tentang Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

•Rancang bangun aplikasi PAPI ASIK 

•Melaksanakan sosialisasi Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

•Mewujudkan uji coba pelayanan Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

Ruang Lingkup Jangka Pendek  

•Melaksanakan pengendalian kematian Ibu melahirkan dan bayi dengan PAPI ASIK di seluruh 
wilayah Kota Kekdiri 

•Meningkatkan sinergitas pelayanan PAPI ASIK dengan melibatkan stakeholder terkait  

•Meningkatkaan perencanaan, pemantauan dan penanganan terhadap Ibu dan Bayi 

Ruang Lingkup Jangka Menengah  

•Mewujudkan zero kematian ibu melahirkan dan bayi di Kota Kediri 

•Update/Upgrade aplikasi PAPI ASIK dengan menambahkan menu dan fitur baru. 

•Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi membahas pelaksanaan dan pengembangan Program 
PAPI ASIK. 

Ruang Lingkup Jangka Panjang 
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Adanya 
dukungan dari 

Mentor dan 
Coach dalam 

melaksanakan 
proyek 

perubahan 

Terlaksananya 
seluruh tahapan 
dari awal sampai 

akhir  

Adanya 
dukungan sarana 

dan prasarana 
serta partisipasi 

stakeholder 
internal dan 

eksternal dalam 
mengimplement

asikan proyek 
perubahan 

Terwujudnya 
Strategi 

Pengendalian 
Kematian Ibu 

Melahirkan dan 
Bayi melalui 
Aplikasi PAPI 

ASIK. 
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OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN 

NO OUTPUT KUNCI DESKRIPSI 
1 Design Program Pemantauan Ibu, 

Anak dan Siklus Kehidupan 
Design program PAPI ASIK yang berisi tentang rencana 
pelaksanaan program  pemantauan ibu, anak dan siklus 
kehidupan 

2 Surat Edaran Walikota tentang 
Program Pemantauan Ibu, Anak 
dan Siklus Kehidupan 

Suatu regulasi untuk meningkatkan koordinasi lintas 
instansi dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap Ibu 
dan Anak 

3 Aplikasi PAPI ASIK Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
secara online dalam rangka meningkatkan sinergitas 
perencanaan, penanganan dan pencatatan pelayanan 
kesehatan kepada Ibu dan Anak 

4 Implementasi PAPI ASIK dalam 
rangka pengendalian kematian Ibu 
Melahirkan dan Bayi 

Piloting Project pelaksanaan PAPI ASIK untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dan kendala yang akan dihadapi  

OUTCOME 

PROYEK 

PERUBAHAN 

N
O 

OUTCOME DESKRIPSI 

1 Sinergitas pelayanan 
PAPI ASIK 

Sinergitas Dinas Kesehatan dengan 
stakeholder terkait dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada Ibu dan Bayi 

2 Perencanaan, 
pemantauan dan 
penanganan terhadap 
Ibu dan Bayi 

Perencanaan persalinan kepada Ibu 
Hamil, pemantauan terhadap 
kesehatan Ibu jamil dan Bayi serta 
penanganan kesehatan secara real time 
dengan melibatkan fasilitas dan tenaga 
pelayanan kesehatan 

3 Zero kematian ibu 
melahirkan dan bayi di 
Kota Kediri 

Tidak terjadi kematian ibu melahirkan 
dan bayi di Kota Kediri  

4 Update/Upgrade 
aplikasi PAPI ASIK 

Pengembangan aplikasi PAPI ASIK yang 
lebih responsif, user friendly 
berdasarkan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi terkini. 

11 



Milestone Proyek Perubahan 
NO PENTAHAPAN  (MILESTONES) KEGIATAN WAKTU OUTPUT 

A Jangka Pendek  

1 Konsultasi/ koordinasi dengan 
Pimpinan 

Menghadap Mentor untuk 
meminta arahan implementasi 
Proyek Perubahan 

Minggu ke II 
Bulan Oktober 

2022 

Bimbingan dan 
dukungan dari Mentor 

2 Pembentukan Tim Proyek 
Perubahan 

Rapat Koordinasi Pembentukan 
Tim Proyek Perubahan 

Minggu ke II 
Bulan Oktober 

2022 

SK Tim Proyek 
Perubahan 

3 Menyusun design Program 
Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus 
Kehidupan 

Rapat Koordinasi bersama Tim 
menyusun design PAPI ASIK 

Minggu ke III 
Bulan Oktober 

2022 

Design PAPI ASIK 

4 Menyusun Surat Edaran Walikota 
tentang Program Pemantauan 
Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

Menyusun draf SE Walikota 
tentang PAPI ASIK 

Minggu ke IV 
Bulan Oktober 

2022 

SE Walikota tentang 
PAPI ASIK 

5 Persiapan pembuatan Aplikasi 
PAPI ASIK  

Rapat koordinasi membahas 
tentang aplikasi PAPI ASIK 

Minggu ke I Bulan 
November 2022 

Rancangan aplikasai 
PAPI ASIK 

6 Rancang bangun aplikasi PAPI 
ASIK 

Membuat aplikasi PAPI ASIK Minggu ke II 
Bulan November 

2022 

Aplikasi PAPI ASIK  

7 Melaksanakan sosialisasi Program 
Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus 
Kehidupan 

Kegiatan sosialisasi kepada 
stakeholder 

Minggu ke III 
Bulan November 

2022 

Pemahaman tentang 
PAPI ASIK 

8 Mewujudkan uji coba pelayanan 
Program Pemantauan Ibu, Anak 
dan Siklus Kehidupan 

Uji coba pelayanan  Minggu ke III-IV 
Bulan November 

2022 

Gambaran pelayanan 
PAPI ASIK  

9 Evaluasi  Rapat koordinasi evaluasi hasil 
uji coba 

Minggu ke IV 
Bulan November 

2022 

Saran/ Rekomendasi  

B. Jangka Menengah  

1 Melaksanakan pengendalian 
kematian Ibu melahirkan dan bayi 
dengan PAPI ASIK di seluruh 
wilayah Kota Kekdiri 

Pengendalian kematian Ibu 
melahirkan dan bayi oleh seluruh 
pusat pelayanan dan SDM 
kesehatan 

Desember 2022 – 
Desember 2023 

Penanganan Ibu 
melahirkan dan bayi 
secara optimal 

2 Meningkatkan sinergitas 
pelayanan PAPI ASIK dengan 
melibatkan stakeholder terkait  

Peran serta stakeholder dalam 
rangka siergitas pelayanan PAPI 
ASIK 

Desember 2022 – 
Desember 2023 

  

3 Meningkatkaan perencanaan, 
pemantauan dan penanganan 
terhadap Ibu dan Bayi 

Pelayanan terhadap Ibu 
Melahirkan dan Bayi secara 
efektif 

Desember 2022 – 
Desember 2023 

Penurunan resiko 
kematian Ibu dan Bayi 

C. Jangka Panjang       

1 Mewujudkan zero kematian ibu 
melahirkan dan bayi di Kota Kediri 

Seluruh Ibu hamil/melahirkan 
dan bayi mendapat pelayanan 
kesehatan secara optimal 

Tahun 2024 dst 

zero kematian ibu 
melahirkan dan bayi di 
Kota Kediri 

2 Update/Upgrade aplikasi PAPI 
ASIK dengan menambahkan menu 
dan fitur baru. 

Pengembangan aplikasi PAPI 
ASIK 

Tahun 2024 dst Aplikasi PAPI ASIK 
sesuai perkembangan 
IT 

3 Rapat koordinasi monitoring dan 
evaluasi membahas pelaksanaan 
dan pengembangan Program PAPI 
ASIK. 

Rakor lintas OPD Tahun 2024 dst Rekomendasi / 
perbaikan pelayanan  
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MENTOR 

COACH PROJECT LEADER 

TIM 

TEKNIS 

TIM 

ADMINISTRASI 

  

Tata laksana proyek perubahan 
merupakan struktur organisasi 
tim  efektif dalam pelaksanaan 
proyek perubahan. Struktur 
Organisasi Tim ini menjelaskan 
siapa mengerjakan apa, dan 
bertanggung  jawab  kepada  
siapa,  serta apa yang  dikerjakan  
dari  bagian  kegiatan  
pelaksanaan proyek perubahan. 

TATA KELOLA PROYEK 
PERUBAHAN 

STRATEGI MARKETING  
PERAN STAKEHOLDER 

Stakeholder Nama Stakeholder 

Stakeholder Primer  

• Stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini 
dapat bersifat positif maupun negatif. 

1) Sekretaris Dinas Kesehatan 
2) Kabid Kesehatan Masyarakat 
3) Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
4) Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 
5) Kepala Puskesmas 
6) Staf Dinas 

Stakeholder Sekunder 

• Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program 
yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh 
disini dapat bersifat positif maupun negatif pula. 

1) Dinas Kominfo 
2) Camat 
3) Kepala Desa 
4) Keluarga 

Stakeholder Utama 

• Stakeholders yang memiliki pengaruh/ kewengan legal dalam 
hal pengambilan keputusan terhadap program yang 
dijalankan oleh organisasi publik tsb. 

1) Sekretaris Daerah Kota Kediri 
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X 

Kepentingan 

+ + 

− 

− 

− + 

PROMOTERS 
  

• Sekretaris Daerah 

Kota Kediri 

  

DEFENDERS 
  

• Sekretaris Dinas 

Kesehatan 
• Kabid Kesehatan 

Masyarakat 
• Kabid Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 
• Kabid Pelayanan dan 

Sumber Daya Kesehatan 
• Kepala Puskesmas 

LATENTS 
  

• Dinas Kominfo 
• Camat 
• Kepala Desa 

APATHETIC 
  

• Staf Dinas 
• Keluarga 

  
  
  

+ 

Y   

Pengaruh 
+ − 

Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 

STAKEHOLDER Strategi Marketing 

PROMOTERS 

- Koordinasi dan konsultasi 

- Melibatkan promoters dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

- Meningkatkan motivasi dan kompetensi 

LATENS 

- Menjagakoordinasi dan komunikasi 

- Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif 

terhadap isu yang menjadi perhatiannya 

DEFENDERS 
- Melaksanakan koordinasi 

- Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek perubahan 

APATETICS 
- Pemberitahuan adanya proyek perubahan 

- Permintaaan dukungan proyek perubahan 

14 



STRATEGI MARKETING 
PROYEK PERUBAHAN 

Product PAPI ASIK (program pemantauan ibu, anak dan siklus kehidupan) 

Price Sumber daya anggaran yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kota Kediri 

Place Dinas Kesehatan Kota Kediri 

Promotion Promosi dilakukan dengan melakukan konsultasi, bimbingan, rapat 
koordinasi dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, 
memberikan informasi serta menjelaskan manfaat yang diperoleh dari 
pelaksanaan proyek perubahan. 

No Indikator 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Bobot Target 

1 Design Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus 

Kehidupan 

1  dokumen 20% 

2 Surat Edaran Walikota tentang Program Pemantauan 

Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan 

1 dokumen 20% 

3 Aplikasi PAPI ASIK 1 aplikasi 30% 

4 Implementasi PAPI ASIK dalam rangka pengendalian 

kematian Ibu Melahirkan dan Bayi 

1 kegiatan 30% 

  JUMLAH   100% 15 



MILESTONE 
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Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan proyek perubahan, 
maka dibentuk Tim Efektif melalui diterbitkannya Keputusan 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Nomor : 48 Tahun 2022 
Tentang Tim Aksi Perubahan PWS KIA Digital 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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MILESTONE 
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PUBLIKASI 
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STRATEGI PENDEKATAN 

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.  

S
T
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X Kepentingan 

+ + 

− − 
− + 

PROMOTERS 
  

• Sekretaris Daerah Kota 

Kediri 

  

DEFENDERS 
  

• Sekretaris Dinas Kesehatan 
• Kabid Kesehatan Masyarakat 
• Kabid Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 
• Kabid Pelayanan dan 

Sumber Daya Kesehatan 
• Kepala Puskesmas 

LATENTS 
  

• Dinas Kominfo 
• Camat 
• Kepala Desa 

APATHETIC 
  

• Staf Dinas 
• Keluarga 

  
  
  

+ 

Y   

Pengaruh 

+ − 
Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 

X Kepentingan 

+ + 

− − − + 

PROMOTERS 
  

• Sekretaris Daerah Kota 

Kediri 

• Camat 

• Kepala Desa 

  

DEFENDERS 
  

• Sekretaris Dinas Kesehatan 
• Kabid Kesehatan Masyarakat 
• Kabid Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 
• Kabid Pelayanan dan 

Sumber Daya Kesehatan 
• Kepala Puskesmas 

• Keluarga 

LATENTS 
  

• Dinas Kominfo 

APATHETIC 
  

• Staf Dinas 
 

  
  
  

+ 

Y   

Pengaruh 

+ − 
Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 
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PEMBERDAYAAN ORGANISASI 
PEMBELAJARAN 

Pemberdayaan organisasi pembelajaran merupakan upaya dan 
hasil yang telah dilakukan oleh Project Leader dalam 
mengembangkan pembelajaran organisasi guna 
memberdayakan stakeholder internal dan eksternal.  
Pemberdayaan organisasi pembelajaran adalah untuk 
memberdayakan stakeholder internal dan eksternal. Hal-hal 
yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan organisasi 
pembelajaran sebagai berikut : 
Internal 
• Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan 
• Melaksanakan pembentukan grup diskusi pada saat rapat 

koordinasi internal. Pembentukan grup diskusi ini 
dilaksanakan saat melakukan pembahasan tentang portalisasi 
pasar untuk memperoleh saran/masukan dari Tim tentang 
kinerja yang akan dilaksanakan 

• Memberikan pembinaan kepada SDM Dinas Perhubungan 
agar dapat mengimplementasikan sistem portalisasi pasar 
dengan baik 

Eksternal 
• Melakukan komunikasi dan koordinasi secara efektif agar 

stakeholder dapat memberikan saran/masukan terkait 
dengan pelaksanaan proyek perubahan  

• Memberikan sosialisasi dan mengajak diskusi untuk 
memperoleh saran/masukan yang membangun. 
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KESIMPULAN 

REKOMENDASI 

Proyek Perubahan Strategi Pengendalian Kematian Ibu Melahirkan 
dan Bayi melalui Aplikasi PAPI ASIK telah berhasil diwujudkan dalam 
rangka  mewujudkan pengendalian kematian ibu melahirkan dan bayi 
yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta 
mempermudah  melaksanakan pemantuan (monitoring) siklus 
kehidupan dan penanganan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan 
bayi sejak awal masa kehamilan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan proyek perubahan 
antara lain : 
• Diperolehnya dukungan penuh dari Pimpinan dan Coach 

terhadap pelaksanaan proyek perubahan 
• Pelaksanaan Proyek Perubahan PAPI ASIK mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya 
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

• Terwujudnya aplikasi PAPI ASIK dengan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi 

• Terlaksananya pemberdayaan organisasi pembelajaran dengan 
membentuk Tim, melaksanakan diskusi dan berbagi 
pengetahuan dalam rangka mengimplementasikan inovasi 
perubahan 

• Terlaksananya launching oleh Walikota Kediri serta publikasi 
melalui media online 

• Melaksanakan pengendalian kematian Ibu melahirkan dan bayi dengan PAPI ASIK di 
seluruh wilayah Kota Kediri 

• Meningkatkan sinergitas pelayanan PAPI ASIK dengan melibatkan stakeholder terkait  
• Meningkatkaan perencanaan, pemantauan dan penanganan terhadap Ibu dan Bayi 
• Mewujudkan zero kematian ibu melahirkan dan bayi di Kota Kediri 
• Update/Upgrade aplikasi PAPI ASIK dengan menambahkan menu dan fitur baru. 
• Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi membahas pelaksanaan dan 

pengembangan Program PAPI ASIK 33 



PAPI ASIK KOTA KEDIRI 
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