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LIK PAKAR merujuk pada akronim dari 
Layanan Informasi, Edukasi, Pencegahan 
dan Penanganan Kebakaran. 
Efektivitas penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran sangat penting dalam 
upaya penanggulangan kebakaran. 
Dimulai dari kegiatan pencegahan, pem
adaman pada saat kejadian, penanganan 
setelah kejadian kebakaran, serta pem
berdayaan masyarakat dalam pencega
han dan pemadaman kebakaran.
Penanggulangan kebakaran pada 

hakikatnya merupakan kewajiban pemer
intah daerah dan segenap masyarakat. 
Seluruh upaya harus dilaksanakan secara 
preventif, represif dan terarah.
Menyadari pentingnya hal itu, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota 
Madiun berinovasi meluncurkan aplikasi 
LIK PAKAR. Aplikasi ini penting sebagai 
solusi dalam mempercepat response 
time bencana kebakaran.
Sekali klik di aplikasi LIK PAKAR, pelapo

ran insiden kebakaran langsung diterima 
oleh tim. Harapannya, risiko yang timbul 
dari bencana kebakaran dapat ditekan 
semaksimal mungkin. 

SUNARDI NURCAHYONO, S.S.T.P., M.Si.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun
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Kebakaran tidak boleh 
disepelekan. Bencana ini 
dapat menjadi masalah 
serius yang bisa mem
bahayakan nyawa dan 
menghanguskan harta 
benda dalam sekejap.
Secara sederhana, pen
anggulangan kebakaran 
adalah semua usaha 
mencakup pencegahan, 
pemadaman, penangan
an pasca kebakaran dan 
penyelamatan. Sedan
gkan pencegahan ke
bakaran dapat diartikan 
sebagai segala upaya, 
tindakan atau kegiatan 
yang dilakukan untuk 
mencegah atau men
gurangi kemungkinan 
terjadinya kebakaran.
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
114 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayan
an Dasar dalam Standar 
Pelayanan Minimal 
Sub Urusan Kebakaran 
Daerah Kabupaten/Kota 
menjadi dasar hukum.
Ketentuan tersebut 
mengamanatkan bahwa 
layanan pemadaman, 
penyelamatan dan 
evakuasi korban keba
karan dan terdampak 
kebakaran merupakan 
tanggung jawab utama 
pemerintah daerah 
melalui dinas pemadam 
kebakaran dan penyela
matan/perangkat daerah 
yang membidangi sub 
urusan kebakaran.
Pelayanan pemadaman, 
pengendalian, penye
lamatan dan evakuasi 
korban kebakaran dan 

terdampak harus dilaku
kan sesegera mungkin. 
Adapun waktu tanggap 
(response time) adalah 
rentang waktu terhitung 
sejak diterimanya infor
masi/laporan sampai 
tiba di lokasi dan siap 
memberikan layanan 
yaitu 15 menit.
Efektivitas penyelamatan 
dan evakuasi korban 
kebakaran merupakan 
upaya penanggulangan 
kebakaran. Dimulai dari 
kegiatan pencegahan, 
pemadaman pada saat 
kejadian, penanganan 
setelah kejadian ke
bakaran, serta pem
berdayaan masyarakat 
dalam pencegahan dan 
pemadaman keba
karan. Tentu dengan 
mengedepankan prinsip 
pengurangan risiko 
kebakaran dengan men
gutamakan pencegahan 
kebakaran.
Penanggulangan 
kebakaran pada 
hakikatnya merupakan 
kewajiban pemer
intah daerah dan 
segenap masyarakat. 
Seluruh upaya harus 
dilaksanakan secara 
preventif, represif 
dan terarah.
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Sebagai gambaran, berikut data 
kebakaran yang dihimpun Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Madiun:

Pada tahun 2021, insiden kebakaran di Kota Ma
diun terjadi sebanyak 45 kali, dengan kerugian 
ditaksir sebesar Rp 4.772.000.000 (empat miliar 
tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Kon
disi ini menjadi atensi Walikota Madiun untuk 

bekerja keras menurunkan kejadian kebakaran 
dan kerugian dampak dari bahaya kebakaran 
minimal 50 persen pada 2024.
Data inspeksi alat pemadam kebakaran dapat 
dilihat sebagai berikut:

Dari data tersebut, jumlah kantor, Gedung, 
bangunan dan lingkungan yang telah diinspeksi 
relatif kecil. Sehingga belum bisa dipastikan 
adanya standarisasi manajemen proteksi keba
karan dalam upaya penanggulangan kebakaran 
di kantor bangunan gedung dan lingkungan.
Ini menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun 

yang salah satu tugasnya menyusun peren
canaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan 
penanggulangan kebakaran.
Berbagai upaya telah dilakukan. Pada tahun 
2022, hingga September telah terjadi penurunan 
angka kejadian kebakaran sebesar 37 persen 
atau sebanyak 28 kejadian. Sedangkan kerugian 
dampak bahaya kebakaran belum mengalami 

Tabel 1.1
Data Kebakaran di Kota Madiun 
Tahun 2022

Tabel 1. 2
Data Inspeksi Kantor Bangunan Gedung dan Lingkungan 
Tahun 2021 dan 2022

Takksiran Kerugian  Rp. 4.772.000.000

KecamaTan                                                                                                      Jenis KebaKaRan 

 bangunan atau Rumah instalasi Listrik Lahan  Kendaraan Dan Lain-Lain Total

Kartoharjo 4 0 2 3 2 11

Taman 2 6 2 2 2 14
manguharjo 4 1 11 0 4 20
Total 10 7 15 5 8 45

KanTOR 
insTansi 

PemeRinTaH

KanTOR 
insTansi 
sWasTa

LinGKUnGan

Jenis sasaRan insPeKsi 

JUmLaH
KecamaTan

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

KaRTOHaRJO 23 0 3 2 0 52 26 54

Taman 24 0 2 1 0 167 26 168

manGUHaRJO 27 0 4 1 0 134 31 135

TOTaL 74 0 9 4 0 353 83 357
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penurunan. Bahkan mengalami peningkatan 
sebesar 5,8 persen dengan nilai kerugian men
jadi Rp 4.992.500.000 (empat miliar sembilan 
ratus sembilam puluh dua juta lima ratus ribu 
rupiah).
Keberhasilan dalam menurunkan angka keba
karan bukan hanya menjadi tugas Satpol PP dan 
Damkar saja. Dibutuhkan kontribusi dari semua 
stakeholder yang ada. Baik instansi pemerintah, 
swasta maupun masyarakat.
Pelayanan penangulangan kebakaran masih 
kurang efektif dan efisien. Belum cukup cepat 
mengingat jangkauan akses informasi kepada 
masyarakat masih kurang. Mayoritas masyarakat 
melaporkan kebakaran ke call center atau da
tang ke kantor.
Akibat durasi waktu pelaporan lama, pelapor 
harus menjelaskan kondisi, lokasi dan media 
yang terbakar kepada petugas administrasi. 
Demikian juga proses lanjutan pelaporan petu
gas administrasi kepada petugas pemadam 
kebakaran. Dampaknya, mengurangi kecepatan 
dalam penyelamatan dan evakuasi kebakaran 
serta meminimalisir kerugian dari kebakaran.
Sudah menjadi tugas Kepala Satpol PP dan 
Damkar dalam menyusun perencanaan, pelak
sanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan 
kebakaran sebagaimana diamanatkan pada Per
aturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rin
cian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. 
Kami bertekad terus berinovasi menanggulangi 
kebakaran dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi terkini.
Melihat kondisi tersebut, perlu adanya peruba
han dalam pelayanan penanggulangan keba
karan. Supaya dampak bahaya kebakaran dapat 
dicegah dan diminimaliasir. Adapun kondisi 
yang diharapkan adalah adanya kemudahan dan 
percepatan masyarakat dalam mengakses infor
masi kebakaran, pelaporan kejadian kebakaran 
dan waktu tanggap (response time) penanganan 
kebakaran.
Maka, perlu ada proyek perubahan dalam 
pelayanan penanggulangan kebakaran untuk 
meningkatkan dan mempercepat pelaporan, 
waktu tanggap, pelatihan pencegahan dan pen
anganan kebakaran serta pengawasan manaje
men proteksi kebakaran. Guna menjawab kebu
tuhan masyarakat akan rasa aman dari bahaya 
kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun 
menyusun strategi penanggulangan kebakaran 
dengan “LIK PAKAR” (Layanan Informasi, Edu
kasi, Pencegahan dan penanganan Kebakaran).
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Area 
Perubahan 

Area proyek perubahan 
strategi penanggu langan 
kebakaran dengan LIK 
PAKAR ini ada pada pe
nataan tata laksana stan
dar operasional prosedur 
permohonan edukasi, 
pelatihan dan ins peksi. 
Serta peningkatan 
kualitas pelayanan bublik 
dalam hal ini percepatan 
waktu tanggap penye
lamatan dan evakuasi 
korban kebakaran.

Fokus 
Perubahan

Secara umum, LIK PAKAR 
(Layanan Informasi, edu
Kasi, PencegAhan dan 
penAnganan KebakARan) 
mmerupakan aplikasi mobi
le berbasis website yang 
dirancang mempermudah 
dan mempercepat akses 
pelaporan kejadian keba
karan (melalui panic button) 
dan layanan permohonan 
edukasi, pencegahan dan 
penanganan kebakaran 
serta inspeksi alat pemadam 
kebakaran.

 Kemudahan melapor secara cepat saat keadian kebakaran, supaya 
segera tertangani

 Kemudahan dan percepatan prosedur pelayanan permohonan 
edukasi, pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran serta 
inspeksi alat pemadam kebakaran.

Proyek 
perubahan ini 
diharapkan 
menghasilkan 
output:
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Tujuan Proyek 
Perubahan
Secara umum, tujuan 
proyek perubahan ini 
adalah meningkat
kan kinerja pemer
intah daerah dalam 
memenuhi kewajiban 
melaksanakan urusan 
pemerintahan wajib 
pelayanan dasar sub 
urusan kebakaran, 
khususnya bagi 
masyarakat Kota 
Madiun. Sehingga 
menciptakan rasa 
aman dan nyaman 
dari dampak bahaya 
kebakaran.
Tujuan proyek pe
rubahan ini terbagi 
menjadi tujuan jang
ka pendek, tujuan 
jangka menengah, 
dan tujuan jangka 
panjang.

• Pengembangan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR” untuk pening
katan percepatan pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
kebakaran

• Pengembangan pemberdayaan 
masyarakat dalam penanggu
langan kebakaran

• Pengembangan kompetensi 
petugas pemadam kebakaran 
untuk pelayanan inspeksi alat 
pemadam kebakaran

• Evaluasi capaian target jangka 
Panjang.Tu

ju
An

 j
An

gk
A 

PA
nj

An
g 

de
ng

an
 in

di
ka

to
r 

ca
pa

ia
n:
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• Aplikasi mobile “LIK PAKAR” untuk 
mempermudah dan mempercepat 
akses masyakat dalam pelayanan 
kebakaran.

• Tersedianya buku pedoman aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

• Terwujudnya SK Satpol PP dan Dam
kar tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pelaporan dan per
mohonan edukasi, pelatihan pence
gahan dan penanganan kebakaran 
serta inspeksi alat pemadam keba
karan

• Terlaksananya launching aplikasi mo
bile “LIK PAKAR”

• Evaluasi terhadap implementasi 
jangka pendek
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TujuAn jAngkA 
menengAh 
dengan indikator capaian:

• Peningkatan kecepatan pe
laporan dan waktu tanggap 
(response time) pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
kebakaran dengan imple
mentasi aplikasi “LIK PAKAR”

• Peningkatan kecepatan 
layanan edukasi, pelatihan 
pencegahan dan penangan
an kebakaran

• Peningkatan peran petugas 
pemadam kebakaran dalam 
pelayanan inspeksi alat 
pemadam kebakaran dan 
manajemen proteksi keba
karan

• Evaluasi capain target jangka 
menengah5 6



mAnFAAT 
InTernAl 

mAnFAAT 
eksTernAl

Manfaat Proyek Perubahan
Manfaat yang diperoleh dari proyek perubahan ini adalah strategi pen
ingkatan kinerja dalam edukasi, inspeksi, evakuasi penyelamatan dan 
pemadaman kebakaran dengan layanan aplikasi mobile “LIK PAKAR”.
Selain itu secara khusus manfaat yang dihasilkan oleh proyek peruba
han ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat internal dan eksternal seperti 
dijelaskan sebagai berikut:

• LIK PAKAR mempercepat akses 
penerimaan pelaporan kejadian 
kebakaran dan akses penerimaan 
layanan permohonan sosialisasi, 
edukasi, pencegahan dan penan
ganan kebakaran dan inspeksi alat 
pemadam kebakaran.

• Memberikan data dan infor
masi yang cepat untuk keperluan 
pengambilan keputusan dalam 
pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi kebakaran.

• Peningkatan efektivitas dan 
efisiensi dalam penanganan keba
karan.

• Peningkatan waktu tanggap 
kurang dari 15 menit setelah ada 
laporan kebakaran.

• Peningkatan Mutu Pelayanan pen
anggulanag kebakaran.

• Mengurangi resiko dampak 
bahaya kebakaran yang dialami 
masyarakat.

• Meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat dalam 
menanggulangi kebakaran.

• Meningkatnya jumlah kantor dan 
bangunan gedung yang memiliki 
standarisari alat proteksi bahaya 
kebakaran.

• Meningkatnya kepuasan 
masyarakat dalam pelayanan pe
nyelamatan dan evakuasi keba
karan.

• LIK PAKAR  memberikan kemudahan dan 
kecepatan akses pelaporan kejadian ke
bakaran serta memangkas prosedur per
mohonan sosialisasi, edukasi, pelatihan 
pencegahan dan penanganan 
kebakaran dan inspeksi 
alat pemedam 
kebakaran.
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• Penyusunan dan penetapan SK Tim efektif 
Kerja Proyek Perubahan

• Penyusunan dan penetapan SOP pelayanan 
pelaporan dan permohonan edukasi, pelatihan 
pencegahan dan penanganan kebakaran serta 
inspeksi alat pemedam kebakaran

• Pembuatan desain aplikasi mobile “LIK PAKAR”

• Penyusunan pedoman teknis penggunaan “LIK 
PAKAR”

• Uji coba implementasi aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

• Evaluasi internal implementasi aplikasi “LIK 
PAKAR”

• Launching Implementasi Aplikasi “LIK PAKAR”

• Sosialisasi imple
mentasi “LIK 
PAKAR” kepada 
masyarakat, instansi 
pemerintah/swasta

• Implementasi 
“LIK PAKAR” oleh 
masyarakat, instansi 
pemerintah/swasta

• Evaluasi implemen
tasi aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

• Monitoring dan evaluasi pencapaian mutu pelayanan dasar, 
tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diteri
manya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dalam mem
berikan layanan, edukasi, pelatihan pencegahan dan penan
ganan kebakaran dan inspeksi alat pemadam kebakaran.

• Pengembangan aplikasi mobile “LIK PAKAR” dalam layanan 
informasi, edukasi, pelatihan pencegahan dan penanganan 
kebakaran dan inspeksi alat pemadam kebakaran.

• Tercapainnya kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran.
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1. Tim efektif Proyek Perubahan
Tim Efektif ditetapkan dengan SK Kepala 
Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, bertu
gas mengimplementasikan tahapan proyek 
perubahan.

2. standar Operasional 
   Prosedur lIk PAkAr
SOP LIK PAKAR ditetapkan dengan Keputu
san Kepala Satpol PP dan Damkar sebagai 
pedoman implementasi LIK PAKAR dan tata 
kelola informasi yang terintegrasi.

3. Buku Pedoman Teknis 
   lIk PAkAr
Pedoman teknis tentang tata cara penggu
naan aplikasi mobile LIK PAKAR.

4. Aplikasi mobile lIk PAkAr
Aplikasi android yang dapat di unduh di 
Playstore untuk pelayanan percepepatan 
pelaporan kebakaran dan permohonan edu
kasi, pelatihan pencegahan dan penanganan, 
penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta 
inspeksi alat pemadam kebakaran
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Aksesibilitas pelayanan infor
masi, edukasi, pencegahan 
dan penanganan kebakaran  
yang mudah dan cepat mela
lui LIK PAKAR.

Pemanfaatan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR” oleh seluruh 
elemen masyarakat, instansi 
pemerintah dan swasta.

Menurunkan dampak bahaya 
kebakaran.

Partisipasi masyarakat men
ingkat pelaporan, keikut
sertaan edukasi, pelatihan 
pencegahan dan penanganan 
kebakaran, penyelamatan 
dan evakuasi kebakaran dan 
inspeksi alat pemadam keba
karan sehinga dapat memini
malisir bahaya kebakaran.
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1. 

2. 

3. 

4. 

OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME 
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Dalam melaksanakan 
proyek perubahan, perlu 
dilakukan tahapan (mile
stones) atau langkahlang
kah guna mencapai tujuan 
proyek perubahan. Masing
masing tahapan meng
gambarkan bagian penting 
dalam tiap fase menuju 
tujuan utama. Tiap tahapan 
berpengaruh atas kelang
sungan tahap berikutnya.

Tabel 2.1
Milestones Proyek Perubahan

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

(MILESTONES)

Konsultasi mentor

Melaksanakan koordinasi 
internal
Membentuk tim efektif 
proyek perubahan

Merancang aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Merealisasikan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

Menyusun petunjuk teknis 
aplikasi mobile “LIK PAKAR”

Menyusun Keputusan 
Kepala Satpol PP dan Dam
kar tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile“LIK PAKAR”

Uji coba aplikasi obile “LIK 
PAKAR”

Melaksanakan evaluasi

Launching aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi penggunaan ap
likasi mobile “LIK PAKAR” 

Implementasi aplikasi mo
bile ”LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Monev terhadap penggu
naan aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Pengembangan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR” dengan 
menambahkan fitur baru 
yang lebih up to date

KEGIATAN

Menghadap mentor 
dalam rangka persia
pan implementasi

Rapat Koordinasi 
internal

Menyusun draf SK tim 
efektif

Rapat koordinasi pe
nyusunan konsep LIK 
PAKAR

Membuat aplikasi “LIK 
PAKAR”

Rapat koordinasi peny
usunan Juknis Aplikasi 
”LIK PAKAR”

Menyusun draf SK 
Tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile “LIK 
PAKAR”

Uji coba pelayanan 
menggunakan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Rapat evaluasi

Meluncurkan peng
gunaan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi offline dan 
online melalui berba
gai media

Melaksanakan penang
gulangan kebakaran 
dengan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait 
penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR” 
dengan perkembangan 
teknologo informasi 
terkini

Melakuka Pemba
ruan terhadap aplikasi 
mobile

WAKTU

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keIII Oktober 
2022

Minggu keIII Bulan 
Oktober 2022

Minggu ke III Nov. 2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keIII November 
2022

Minggu keIII Nov. 2022

Minggu keIV November 
2022

Jangka Menengah

Desember 2022 – 
Desember 2023

Desember 2022 – 
Desember 2023

Jangka Panjang

Tahun 2024 dan seter
usnya

Tahun 2024 dan seter
usnya

OUTPUT

Bimbingan dan 
arahan mentor

Dukungan internal

SK Tim Efektif Proyek 
Perubahan

Rancangan Aplikasi 
Mobile ”LIK PAKAR”

Aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

Juknis Aplikasi Mobile 
”LIK PAKAR”

Keputusan Kepala 
Satpol PP dan Damkar 
Kota Madiun

Uji coba penggunaan 
aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Rekomendasi melun
curkan aplikasi mobile 
”LIK PAKAR”

Penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Penyampaian informasi 
secara efektif 

Percepatan waktu 
tanggap (response 
time) dan percepatan 
prosedur pelayanan

Jangka Panjang

Rekomendasi pengem
bangan dan penyesua
ian aplikasi dengan 
perkembangan TI

Penambahan fitur dan 
tampilan baru

PROYEK 
PERUBAHAN

Jangka PenDek
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NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

(MILESTONES)

Konsultasi mentor

Melaksanakan koordinasi 
internal
Membentuk tim efektif 
proyek perubahan

Merancang aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Merealisasikan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

Menyusun petunjuk teknis 
aplikasi mobile “LIK PAKAR”

Menyusun Keputusan 
Kepala Satpol PP dan Dam
kar tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile“LIK PAKAR”

Uji coba aplikasi obile “LIK 
PAKAR”

Melaksanakan evaluasi

Launching aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi penggunaan ap
likasi mobile “LIK PAKAR” 

Implementasi aplikasi mo
bile ”LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Monev terhadap penggu
naan aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Pengembangan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR” dengan 
menambahkan fitur baru 
yang lebih up to date

KEGIATAN

Menghadap mentor 
dalam rangka persia
pan implementasi

Rapat Koordinasi 
internal

Menyusun draf SK tim 
efektif

Rapat koordinasi pe
nyusunan konsep LIK 
PAKAR

Membuat aplikasi “LIK 
PAKAR”

Rapat koordinasi peny
usunan Juknis Aplikasi 
”LIK PAKAR”

Menyusun draf SK 
Tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile “LIK 
PAKAR”

Uji coba pelayanan 
menggunakan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Rapat evaluasi

Meluncurkan peng
gunaan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi offline dan 
online melalui berba
gai media

Melaksanakan penang
gulangan kebakaran 
dengan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait 
penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR” 
dengan perkembangan 
teknologo informasi 
terkini

Melakuka Pemba
ruan terhadap aplikasi 
mobile

WAKTU

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keIII Oktober 
2022

Minggu keIII Bulan 
Oktober 2022

Minggu ke III Nov. 2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keIII November 
2022

Minggu keIII Nov. 2022

Minggu keIV November 
2022

Jangka Menengah

Desember 2022 – 
Desember 2023

Desember 2022 – 
Desember 2023

Jangka Panjang

Tahun 2024 dan seter
usnya

Tahun 2024 dan seter
usnya

OUTPUT

Bimbingan dan 
arahan mentor

Dukungan internal

SK Tim Efektif Proyek 
Perubahan

Rancangan Aplikasi 
Mobile ”LIK PAKAR”

Aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

Juknis Aplikasi Mobile 
”LIK PAKAR”

Keputusan Kepala 
Satpol PP dan Damkar 
Kota Madiun

Uji coba penggunaan 
aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Rekomendasi melun
curkan aplikasi mobile 
”LIK PAKAR”

Penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Penyampaian informasi 
secara efektif 

Percepatan waktu 
tanggap (response 
time) dan percepatan 
prosedur pelayanan

Jangka Panjang

Rekomendasi pengem
bangan dan penyesua
ian aplikasi dengan 
perkembangan TI

Penambahan fitur dan 
tampilan baru

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

(MILESTONES)

Konsultasi mentor

Melaksanakan koordinasi 
internal
Membentuk tim efektif 
proyek perubahan

Merancang aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Merealisasikan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

Menyusun petunjuk teknis 
aplikasi mobile “LIK PAKAR”

Menyusun Keputusan 
Kepala Satpol PP dan Dam
kar tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile“LIK PAKAR”

Uji coba aplikasi obile “LIK 
PAKAR”

Melaksanakan evaluasi

Launching aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi penggunaan ap
likasi mobile “LIK PAKAR” 

Implementasi aplikasi mo
bile ”LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Monev terhadap penggu
naan aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Pengembangan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR” dengan 
menambahkan fitur baru 
yang lebih up to date

KEGIATAN

Menghadap mentor 
dalam rangka persia
pan implementasi

Rapat Koordinasi 
internal

Menyusun draf SK tim 
efektif

Rapat koordinasi pe
nyusunan konsep LIK 
PAKAR

Membuat aplikasi “LIK 
PAKAR”

Rapat koordinasi peny
usunan Juknis Aplikasi 
”LIK PAKAR”

Menyusun draf SK 
Tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile “LIK 
PAKAR”

Uji coba pelayanan 
menggunakan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Rapat evaluasi

Meluncurkan peng
gunaan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi offline dan 
online melalui berba
gai media

Melaksanakan penang
gulangan kebakaran 
dengan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait 
penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR” 
dengan perkembangan 
teknologo informasi 
terkini

Melakuka Pemba
ruan terhadap aplikasi 
mobile

WAKTU

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keIII Oktober 
2022

Minggu keIII Bulan 
Oktober 2022

Minggu ke III Nov. 2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keIII November 
2022

Minggu keIII Nov. 2022

Minggu keIV November 
2022

Jangka Menengah

Desember 2022 – 
Desember 2023

Desember 2022 – 
Desember 2023

Jangka Panjang

Tahun 2024 dan seter
usnya

Tahun 2024 dan seter
usnya

OUTPUT

Bimbingan dan 
arahan mentor

Dukungan internal

SK Tim Efektif Proyek 
Perubahan

Rancangan Aplikasi 
Mobile ”LIK PAKAR”

Aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

Juknis Aplikasi Mobile 
”LIK PAKAR”

Keputusan Kepala 
Satpol PP dan Damkar 
Kota Madiun

Uji coba penggunaan 
aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Rekomendasi melun
curkan aplikasi mobile 
”LIK PAKAR”

Penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Penyampaian informasi 
secara efektif 

Percepatan waktu 
tanggap (response 
time) dan percepatan 
prosedur pelayanan

Jangka Panjang

Rekomendasi pengem
bangan dan penyesua
ian aplikasi dengan 
perkembangan TI

Penambahan fitur dan 
tampilan baru

Jangka MenengaH 

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

(MILESTONES)

Konsultasi mentor

Melaksanakan koordinasi 
internal
Membentuk tim efektif 
proyek perubahan

Merancang aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Merealisasikan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

Menyusun petunjuk teknis 
aplikasi mobile “LIK PAKAR”

Menyusun Keputusan 
Kepala Satpol PP dan Dam
kar tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile“LIK PAKAR”

Uji coba aplikasi obile “LIK 
PAKAR”

Melaksanakan evaluasi

Launching aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi penggunaan ap
likasi mobile “LIK PAKAR” 

Implementasi aplikasi mo
bile ”LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Monev terhadap penggu
naan aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Pengembangan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR” dengan 
menambahkan fitur baru 
yang lebih up to date

KEGIATAN

Menghadap mentor 
dalam rangka persia
pan implementasi

Rapat Koordinasi 
internal

Menyusun draf SK tim 
efektif

Rapat koordinasi pe
nyusunan konsep LIK 
PAKAR

Membuat aplikasi “LIK 
PAKAR”

Rapat koordinasi peny
usunan Juknis Aplikasi 
”LIK PAKAR”

Menyusun draf SK 
Tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile “LIK 
PAKAR”

Uji coba pelayanan 
menggunakan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Rapat evaluasi

Meluncurkan peng
gunaan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi offline dan 
online melalui berba
gai media

Melaksanakan penang
gulangan kebakaran 
dengan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait 
penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR” 
dengan perkembangan 
teknologo informasi 
terkini

Melakuka Pemba
ruan terhadap aplikasi 
mobile

WAKTU

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keIII Oktober 
2022

Minggu keIII Bulan 
Oktober 2022

Minggu ke III Nov. 2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keIII November 
2022

Minggu keIII Nov. 2022

Minggu keIV November 
2022

Jangka Menengah

Desember 2022 – 
Desember 2023

Desember 2022 – 
Desember 2023

Jangka Panjang

Tahun 2024 dan seter
usnya

Tahun 2024 dan seter
usnya

OUTPUT

Bimbingan dan 
arahan mentor

Dukungan internal

SK Tim Efektif Proyek 
Perubahan

Rancangan Aplikasi 
Mobile ”LIK PAKAR”

Aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

Juknis Aplikasi Mobile 
”LIK PAKAR”

Keputusan Kepala 
Satpol PP dan Damkar 
Kota Madiun

Uji coba penggunaan 
aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Rekomendasi melun
curkan aplikasi mobile 
”LIK PAKAR”

Penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Penyampaian informasi 
secara efektif 

Percepatan waktu 
tanggap (response 
time) dan percepatan 
prosedur pelayanan

Jangka Panjang

Rekomendasi pengem
bangan dan penyesua
ian aplikasi dengan 
perkembangan TI

Penambahan fitur dan 
tampilan baru

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

(MILESTONES)

Konsultasi mentor

Melaksanakan koordinasi 
internal
Membentuk tim efektif 
proyek perubahan

Merancang aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Merealisasikan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR”

Menyusun petunjuk teknis 
aplikasi mobile “LIK PAKAR”

Menyusun Keputusan 
Kepala Satpol PP dan Dam
kar tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile“LIK PAKAR”

Uji coba aplikasi obile “LIK 
PAKAR”

Melaksanakan evaluasi

Launching aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi penggunaan ap
likasi mobile “LIK PAKAR” 

Implementasi aplikasi mo
bile ”LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Monev terhadap penggu
naan aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Pengembangan aplikasi 
mobile “LIK PAKAR” dengan 
menambahkan fitur baru 
yang lebih up to date

KEGIATAN

Menghadap mentor 
dalam rangka persia
pan implementasi

Rapat Koordinasi 
internal

Menyusun draf SK tim 
efektif

Rapat koordinasi pe
nyusunan konsep LIK 
PAKAR

Membuat aplikasi “LIK 
PAKAR”

Rapat koordinasi peny
usunan Juknis Aplikasi 
”LIK PAKAR”

Menyusun draf SK 
Tentang Penggunaan 
Aplikasi Mobile “LIK 
PAKAR”

Uji coba pelayanan 
menggunakan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Rapat evaluasi

Meluncurkan peng
gunaan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Sosialisasi offline dan 
online melalui berba
gai media

Melaksanakan penang
gulangan kebakaran 
dengan aplikasi mobile 
“LIK PAKAR”

Jangka Panjang

Melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait 
penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR” 
dengan perkembangan 
teknologo informasi 
terkini

Melakuka Pemba
ruan terhadap aplikasi 
mobile

WAKTU

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keII Oktober 
2022

Minggu keIII Oktober 
2022

Minggu keIII Bulan 
Oktober 2022

Minggu ke III Nov. 2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keII November 
2022

Minggu keIII November 
2022

Minggu keIII Nov. 2022

Minggu keIV November 
2022

Jangka Menengah

Desember 2022 – 
Desember 2023

Desember 2022 – 
Desember 2023

Jangka Panjang

Tahun 2024 dan seter
usnya

Tahun 2024 dan seter
usnya

OUTPUT

Bimbingan dan 
arahan mentor

Dukungan internal

SK Tim Efektif Proyek 
Perubahan

Rancangan Aplikasi 
Mobile ”LIK PAKAR”

Aplikasi mobile “LIK 
PAKAR”

Juknis Aplikasi Mobile 
”LIK PAKAR”

Keputusan Kepala 
Satpol PP dan Damkar 
Kota Madiun

Uji coba penggunaan 
aplikasi mobile ”LIK 
PAKAR”

Rekomendasi melun
curkan aplikasi mobile 
”LIK PAKAR”

Penggunaan aplikasi 
mobile ”LIK PAKAR”

Jangka Menengah

Penyampaian informasi 
secara efektif 

Percepatan waktu 
tanggap (response 
time) dan percepatan 
prosedur pelayanan

Jangka Panjang

Rekomendasi pengem
bangan dan penyesua
ian aplikasi dengan 
perkembangan TI

Penambahan fitur dan 
tampilan baru

Jangka PanJang 
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Tata kelola dalam proyek perubahan menggambarkan 

peran dari masingmasing unsur yang terlibat. Adapun 

keterlibatan dan hubungan masingmasing unsur 

tersebut dideskripsikan pada gambar berikut:

gambar 2.2
Tata Kelola Proyek Perubahan

MENTOR
SEKRETARIS DAERAH KOTAMADIUN

PROJECT LEADER

TIM EFEKTIF

TIM ADMINISTRASI TIM APLIKASITIM TEKNIS

COACH
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Perencanaan pemasaran merupakan bagian proses manajemen yang 
mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu 
mencapai tujuan pemasaran. 
Di awal, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan peran stakeholder 
baik stakeholder internal maupun eksternal.
Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek 
perubahan. Dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan finishing.
Stakeholder internal adalah seluruh pemangku kepentingan yang ter
libat, dan berada dalam internal organisasi project leader. Sedangkan 
stakeholder eksternal adalah seluruh pemangku kepentingan yang terli
bat dalam proyek perubahan dan di luar organisasi project leader.

Dalam menjalankan proyek perubahan ini, diperlukan dukungan publik dan stakeholder baik internal maupun 
eksternal. Untuk mendapatkan dukungan publik, diperlukan strategi marketing yang baik.
Strategi marketing tersebut dapat dilakukan dengan pemberitahuan terhadap stakeholder internal maupun ek
sternal melalui surat menyurat, advokasi, rapat, publikasi atau penyebarluasan, komunikasi personal, media cetak, 
media elektronik, media sosial atau bentukbentuk media promosi lainnya.

 Product : Bentuk dan kegunaan produk yang akan dihasilkan
 Price : Nilai yang dihasilkan
 Place  : Tempat produk, dan 
 Promotion : Cara pengemasannya

St
ra

te
gi

 M
ar

ke
ti

ng
 P

ro
y

ek
 P

er
ub

ah
an

Tabel 2.3
Keterkaitan Tahapan dan Peranan Stakeholder

TAHAPAN

Penyusunan SK Tim Kerja 
Proyek Perubahan 

Penyusunan Keputusan 
Kepala Dinas tentang Tim Efektif.

Penyusunan Keputusan Kepala Dinas 
tentang LIK PAKAR

Penyusunan SOP LIK PAKAR 

Penetapan Keputusan Kepala Dinas tentang 
LIK PAKAR

Penetapan Keputusan Kepala Dinas tentang 
SOP LIK PAKAR

Merancang fitur aplikasi LIK PAKAR

Ujicoba LIK PAKAR

Pelaksanaan uji coba LIK PAKAR

Launching/peluncuran LIK PAKAR

Implementasi LIK PAKAR

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

STAKEHOLDER TERKAIT

• Mentor
• Project leader

• Project leader
• Tim Efektif

• Project leader
• Tim Efektif

• Project leader
• Tim Efektif

• Project leader
• Tim Efektif

• Project leader
• Tim Efektif

• Project leader
• Tim Efektif

• Mentor
• Project leader
• Tim efektif

• Mentor
• Project leader
• Tim Efektif
• Stakeholder

• Mentor
• Project leader
• Tim Efektif
• Stakeholder

• Mentor
• Project leader
• Tim Efektif
• Stakeholder
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Identifikasi masing-masing stakeholder baik internal dan eksternal yang 
terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dijelaskan seperti berikut ini:

1)  Kuadran 1 (kanan atas) menunjukkan Promoters, yakni memiliki pen
garuh besar dan kepentingan besar.

2) Kuadran 2 (kanan bawah) menunjukkan Defenders, yakni memiliki 
pengaruh kecil dan kepentingan besar.

3) Kuadran 3 (kiri bawah) menunjukkan Apatethetic, yakni memiliki pen
garuh kecil dan kepentingan kecil.

4) Kuadran 4 (kiri atas) menunjukkan Latens, yakni memiliki pengaruh 
besar dan kepentingan kecil.

PENGARUH

KEPENTINGAN

LATENTS
 Instansi Pemerintah
 Perusahaan

APETHETICS
 Masyarakat

PROMOTERS
 Walikota
 Sekda 

DEFENDER
 Kabid
 Kasi
 Staf

Id
en

ti
fi

ka
si

 S
ta

ke
ho

ld
er

Tabel 2.5
Identifikasi Stakeholder

gambar 2.2
Kedudukan Stakeholder Berdasarkan 
Pengaruh dan Kepentingan

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
No. Stakeholder Internal No. Stakeholder Eksternal
1. Walikota 1. Instansi Pemerintah
2. Sekda 2. Perusahaan
3. Kabid damkar 3. Masyarakat
4. Kasi  
5. Staf  
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Dalam strategi marketing proyek perubahan, kegiatan dan sasaran yang 
akan dipasarkan dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.6 berikut ini.

NO.
1.

2.

3.

SASARAN
Stakeholder 
internal dan 
stakeholder 
eksternal

BENTUK KEGIATAN
Surat Keputusan Kasat
pol PP dan Damkar 
Standar Operasional 
Prosedur (SOP)
Aplikasi Mobil LIK 
PAKAR

SARANA
 MEDIA cETAK
 MEDIA ELEKTROnIK
 MEDIA MAInSTREAM
 MEDIA SOSIAL

St
ra

te
gi

 M
ar

ke
ti

ng
 U

nt
uk

 S
ta

ke
ho

ld
er

Tabel 2.6. 
Strategi Pendekatan Stakeholder

Tabel 2.7 
Kegiatan dan Sasaran Marketing

Stakeholder Strategi
Promoters ( + + )  Koordinasi dan konsultasi
  Melibatkan promotor dalam pengambilan keputusan dalam tahap 
    persiapan, pelaksanaan dan finishing, baik jangka pendek, jangka
    menengah, maupun jangka panjang
  Meningkatkan motivasi dan kompetensi

Latens (+  −) - Menjaga koordinasi dan komunikasi
  Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki 
    efek positif terhadap proyek perubahan
Defenders  (−  +) - Melaksanakan koordinasi
  Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek perubahan
Apethetics  (− −) - Pemberitahuan adanya proyek perubahan
  Permintaaan dukungan proyek perubahan
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Strategi marketing sektor publik 
tidak ada bedanya dengan strategi marketing secara umum. Dalam 
hal ini project leader menggunakan strategi marketing Mix 4P. Strategi 
marketing Mix 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang 
terdiri product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion 
(promosi) yang dipadukan secara bersama agar menghasilkan respon 
yang diinginkan oleh pasar.

Product
SK Kepala Dinas 
tentang Tim

Standar 
Operasional 
prosedur (SOP)

Aplikasi

Price
Acuan pelaksanaan 
kebijakan

Acuan kerja 

Media administrasi 
pengelolaan infor
masi 

Place
Satpol PP dan 
Damkar

Satpol PP dan 
Damkar

Satpol PP dan 
Damkar

Promotion
a. Acuan kerja
b. Dasar pelaksanaan teknis 

kegiatan
a. Pola kerja dalam pengelo

laan layanan edukasi, ins
peksi, evakuasi, pencegahan 
dan penanganan kebakaran 
melalui LIK PAKAR

b. Operasional standar teknis
a. Sistem secara online
b. Integrasi sistem informasi
c. Panic button

Tabel 2.8 
Strategi Marketing Mix 4 P dalam Proyek 
Perubahan
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Tabel 2.9  
Target Capaian Kinerja 
Proyek Perubahan

Target capaian ki nerja 
dalam rancangan 
proyek STRATEGI 

PENANGGULANGAN 
KEBAKARAN DENGAN 

LIK PAKAR (Layanan 
Informasi eduKasi 

Pelatihan pencegAhan 
penanganan Keba

kARan) dapat dijabar
kan melalui datadata 

berikut:

Target 
Capaian kinerja

No. Pentahapan Jangka Pendek Bobot (%) Target
1 Penyusunan Surat Keputusan  5 1 Dok
 Tim  Kerja Proyek Perubahan
 
2 Penetapan Keputusan Kepala Satpol PP  5 1 Dok
 dan Damkar Tentang Tim Efektif.
  
3 Penyusunan Keputusan Kepala Dinas  5 1 Dok
 Tentang LIK PAKAR 

4 Penyusunan SOP LIK PAKAR  5 1 Dok

5 Penetapan Keputusan Kepala Dinas  10 1 Dok
 tentang SOP LIK PAKAR 

6 Merancang fitur aplikasi LIK PAKAR 25 1 paket

7 Ujicoba LIK PAKAR 10 1 Keg

8 Evaluasi uji coba LIK PAKAR 10 1 Keg

9 Launching / peluncuran LIK PAKAR 20 1 Keg

 Jumlah 100 

No. Pentahapan Jangka Menengah Bobot (%) Target
1 Sosialisasi Penggunaan LIK PAKAR 
 oleh masyarakat dan Instansi serta perusahaan 30 1 keg

2 Implementasi layanan Informasi, edukasi, pelatihan  45 1 keg
 pencegahan dan penanganan kebakaran dan ispeksi 
 alat pemadam kebakaran. 

3 Evaluasi Implementasi LIK Pakar 25
 
 Jumlah 100 

No. Pentahapan Jangka Panjang Bobot (%) Target
1 Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan  50 1 paket
 dan penanganan kebakaran melalui LIK PAKAR 

2 Tercapainya mutu pelayanan dasar, tingkat waktu tanggap  50 1 paket
 (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan 
 sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan.  

 Jumlah 100 
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Kriteria keberhasilan merupakan patokan bahwa rancangan 
proyek perubahan ini dinyatakan berhasil. Kriteria keberhasilan 
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga mudah dalam 
mengukur keberhasilannya.

“LIK PAKAR” merupakan nama aplikasi mobile yang menggunakanan kearifan lokal sebagai sarana un
tuk memangkas atau meyederhanakan dan mempercepat prosedur pelayanan penanggulangan keba
karan. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, 
pelaporan kejadian kebakaran secara cepat (menggunakan panic button), edukasi, pelatihan pencega
han dan penanganan kebakaran dan inspeksi alat pemadam kebakaran secara efektif dan efisien.

“LIK PAKAR” sendiri merupakan singkatan dari Layanan Informasi eduKasi Pencegahan, PenAnganan 
kebaKARan. Selain itu nama “Lik Pakar” juga diambil dari kearifan lokasi yang merupakan filosofi jawa 
yang berarti “Lik” adalah seseorang yang dianggap dewasa yang merupakan adik dari ayah/ibu yang 
dianggap mampu melindungi, menyelamatkan dan mengamankan dari sesuatu bahaya.

Sedangkan “Pakar” merupakan sebuah keahlian dalam bidang tertentu/spesialisasi. Dengan demikian 
“Lik Pakar” merupakan seseorang dewasa yang memiliki keahlian tertentu/spesialisasi yang dalam 
konteks ini ialah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

kriteria keberhasilan 
Proyek Perubahan

Tabel 2.10 
Kriteria Keberhasilan 
Proyek Perubahan

Sebelum

1 SOP panjang
Kuantitatif : 
1 Peraturan Kepala dinas

2 Pedoman LIK PAKAR
Kuantitatif : 0

3 Aplikasi belum ada

Kuantitatif : 
0 belum ada aplikasi sistem 
terintegrasi terukur, terpola 
dan terupdate

Sesudah

1 SOP lebih sederhana
Kuantitatif : 
1 perubahan Peraturan Kepala Dinas

2 Pedoman LIK PAKAR
Kuantitatif : 1 Buku

3 Tersedianya aplikasi yang terkelola 
dan terintegrasi 

Kuantitatif : 
1 aplikasi mobile sistem terintegrasi 
terukur, terpola dan terupdate
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IMPLeMenTaSI

Konsultasi Mentor
Konsultasi dengan mentor untuk menyampaikan gagasan 
inovasi dalam proyek perubahan. Diharapkan mendapatkan 
bimbingan dan arahan terkait gagasan inovasi tersebut se
hingga sinergi dengan prioritas program pemerintah daer
ah dan selaras dengan tema PKN II. Yaitu Kebijakan strategi 
pendekatan sosial cultural untuk mendukung percepatan 
pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs. 
Hasil yg di capai adalah gagasan inovasi berupa sebuah 
strategi untuk percepatan pelayanan penanggulangan 
kebakaran.
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Ide inovasi yang telah disetujui mentor dirapatkan di in
ternal jajaran Satpol PP dan Damkar untuk mendapatkan 
masukan dan saran terbaik tentang inovasi dalam strategi 
penangan kebakaran. Telah dirumuskan judul strategi 
penanganan kebakaran dengan aplikasi mobil LIK PAKAR  
yang merupakan akronim dari Layanan Informasi eduKasi, 
Pencegahan dan penAnganan KebakARan. 
Dari ide gagasan inovasi dan ditetapkannya juduk selan
jutnya diajukan bimbingan dengan coach untu menda
patkan persetujuan. Dari hasil bimbingan diperoleh 
revisi judul menjadi Strategi Penanggulangan Kebakaran 
dengan LIK PAKAR yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti 
dengan penyusunan perencanaan Proyek Perubahannya  
hingga pengujian dan implementasi.

 Konsultasi Pembuatan Judul
  dan Penyusunan Perencanaan 
  Proyek Perubahan

Konsultasi Implementasi dan 
Pemantapan Pelaporan 
Aplikasi LIk Pakar



Menyusun Petunjuk Teknis
Rapat koordinasi penyusunan Juknis Aplikasi LIK PAKAR. 

Dalam forum ini, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun 
melibatkan berbagai unsur.

Menyusun Surat 
Keputusan (SK)
Menyusun draf SK Penggunaan 
Aplikasi Mobile LIK PAKAR. SK ini 
menjadi landasan dalam penggu
naan aplikasi oleh masyarakat luas. 
Selain itu, juga sebagai pedoman 
bagi semua unsur yang terlibat.

Melaksanakan 
uji coba aplikasi 
mobile LIK PAKAR. 
Selain itu, juga 
melaksanakan 
evaluasi untuk 
memutakhirkan ap
likasi. Rapat evalu
asi ini dilaksanakan 
supaya aplikasi 
LIK PAKAR ketika 
sudah diluncurkan 
dapat berjalan se
suai yang diharap
kan.
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Penyusunan Aplikasi
Rapat koordinasi untuk merancang konsep aplikasi 
mobile LIK PAKAR. Fungsi yang diharapkan dari aplikasi 
LIK PAKAR dibahas bersama melalui rapat ini. Tujuan
nya, supaya fungsi dari aplikasi ini tepat sasaran dalam 
memecahkan permasalahan yang ada.

Sebagai tindak lanjut untuk menimple
mentasikan proyek perubahan ini di 
bentuk Tim Efektif sehingga mempercepat 
dan memudahkan dalam merealisasikan 
gagasan inovasi proyek perubahan ini. 
Dengan tim efektif ini dapat menjalankan 
tugasnya sesuai dengan fungsinya masing
masing. 
Pembentukan tim efektif melibatkan selu
ruh pejabat struktural menentukan siapa 
saja yang akan duduk dalam tim efektif. 
Dari hasil rapat internal pejabat struktural 
dan beberapa staf telah disepakati bahwa 
tim meliputi mentor, pemimpin proyek, 
tim administrasi, tim ITE  dan Tim Teknis.

Membentuk Tim Efektif
   Proyek Perubahan

Koordinasi Internal
Sebagai tindak lanjut untuk mengimple
mentasikan Proyek Perubahan, ini diben
tuk tim efektif guna mempercepat dan 
memudahkan realisasi gagasan inovasi 
proyek perubahan ini. 
Dari hasil rapat internal, pejabat struktural 
dan beberapa staf telah disepakati bahwa 
tim meliputi mentor, pemimpin proyek, 
tim administrasi, tim ITE dan Tim Teknis.

Uji Coba Aplikasi 
dan Evaluasi



Launching 
LIk Pakar
Peluncuran aplikasi mobile LIK PAKAR bersama Wali Kota Madiun 
Maidi dan seluruh jajaran Forkopimda Kota Madiun.
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Maidi
Wali Kota Madiun

TeSTIMOnI
TESTIMONI

TESTIMONI

TESTIMONI

TESTIMONI
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“LIK PAKAR sangat mendukung percepatan 
penanganan kebakaran di Kota Madiun. Selain 
itu, aplikasi ini juga semakin menyempurnakan 

penerapan smart city di Kota Madiun.’’

akBP Suryono
Kapolres Madiun Kota

‘’Kebakaran dapat menimbulkan 
dampak besar. Dalam sekejap, 
semua bisa sirna. Karena itu kami 
mendukung dan mengapresiasi 
peluncuran aplikasi LIK PAKAR.’’

Bambang Panca Wahyudi
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun

‘’Kami mendukung Pemkot 
Madiun dalam hal ini Satpol PP 
dan Damkar Kota Madiun yang 
telah meluncurkan aplikasi LIK 
PAKAR. Semoga bermanfaat 
untuk segenap masyarakat.’’
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eddy Supriyanto 
Kepala Bakesbangpol Provinsi JATIM

"Inovasiinovasi seperti LIK PAKAR sangat dibutuhkan 
dalam mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan 
pemerintah. Termasuk dalam penanganan kebakaran."

Letkol Inf Meina Helmi
Dandim 0803/Madiun

‘’LIK PAKAR sangat memudahkan masyarakat 
dalam melaporkan kejadian kebakaran secara 

cepat. Sehingga, kerugian dapat ditekan 
semaksimal mungkin.’’



Zakiah
Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Madiun

kH Fathurohman
 (Gus Mamang)

Pengasuh Ponpes Riyaadlul Jannah

‘’Kami meyakini LIK PAKAR akan 
sangat mengurangi dampak 

kerugian yang bisa timbul dari 
bencana kebakaran karena 

semakin mudahnya pelaporan 
bencana kebakaran oleh 

masyarakat.’’

Subakri
Kepala Diskominfo 
Kota Madiun

‘’Aplikasi LIK PAKAR 
sangat dibutuhkan untuk 
mempercepat penanganan 
kebakaran di Kota Madiun. 
Inovasi dari Satpol PP dan 
Damkar Kota Madiun ini juga 
sangat mendukung program 
smart city.’’

‘’Semoga aplikasi LIK PAKAR dapat memberi 
keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh 

masyarakat di Kota Madiun.’’
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Soeko Dwi Handiarto 
Sekda Kota Madiun

"Aplikasi LIK PAKAR 
memiliki banyak manfaat. 
Tak hanya selaras 
dengan program smart 
city, aplikasi ini juga 
bermanfaat memangkas 
response time dalam 
penanggulangan bencana 
kebakaran."

Moch rochim
Kepala PLN UP3 Kota Madiun

‘’Peluncuran aplikasi LIK PAKAR menunjang 
kerja Pemkot Madiun dalam menanggulangi 

kebakaran di Kota Madiun. Kami optimistis 
aplikasi ini akan memberikan manfaat dalam 

menekan kerugian yang dapat ditimbulkan 
dari kebakaran.’’



Layanan Informasi eduKasi
Pencegahan dan penAnganan KebakARan


