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    bimbingan.

4. Bapak Dr. H. JARIANTO, M.Si selaku Pembimbing (Coach) yang telah memberikan 
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 Penulis menyadari bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi 

sempurnanya tulisan ini. Semoga Laporan Rancangan Aksi Perubahan ini dapat 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektifitas pelayanan publik di RSUD dr.Iskak 

Tulunagung.
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DAFTAR ISI



RSUD DOKTER ISKAK
TULUNGAGUNG



Tahun 2005, RSUD Dr. Iskak Tulungagung 

telah menjadi Kelas B Non Pendidikan 

berdasarkan Keputusan Menkes RI 

Nomor: 522/Menkes/SK/IV/2005 dan 

Keputusan Bupati Tulungagung No: 395 

Tahun 2005 tentang Penetapan Kelas 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung dari Kelas C 

menjadi Kelas B Non Pendidikan.

 Sejak 18 Mei 2015, RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung ditetapkan sebagai Rumah 

Sakit Rujukan Regional dengan Keputusan 

G u b e r n u r  J a w a  T i m u r  N o m o r : 

188/359/KPTS/013/2015 yang mengampu 

r u j u k a n  d a r i  w i l a y a h  K a b u p a t e n 

Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar 

dan Kabupaten Pacitan.

 Pada tanggal 25 Mei 2016, RSUD 

Dr. Iskak Tulungagung ditetapkan sebagai 

rumah sakit pendidikan dengan Keputusan 

M e n t e r i  K e s e h a t a n  N o m o r : 

HK.02.03/I/1147/2016 tentang Penetapan 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak 

Tulungagung Sebagai Rumah Sakit 

Pendidikan.

Profil RSUD Dr. Iskak Tulungagung

erawal dari klinik pengobatan masa 

BPemerintahan Kolonial Belanda 

tahun 1917, merupakan cikal bakal 

berdirinya Rumah Sakit di Tulungagung yang 

mempunyai fungsi memberikan pelayanan 

pengobatan kepada masyarakat, berlokasi di 

Jalan Pahlawan Nomor  1 Tulungagung. 

 Seir ing dengan perkembangan 

pelayanan, maka dibutuhkan lahan yang lebih 

luas. Pada Tahun 1985 berpindah ke Desa 

Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru 

tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

Tulungagung dengan Status Rumah Sakit 

Klas C.

 Seir ing dengan perkembangan 

pelayanan, maka dibutuhkan lahan yang lebih 

luas. Pada Tahun 1985 berpindah ke Desa 

Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru 

tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

Tulungagung dengan Status Rumah Sakit 

Klas C.

LATAR BELAKANG
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 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak 

Tulungagung memiliki visi, misi, tujuan, 

sasaran dan motto rumah sakit. Visi RSUD 

Dr. Iskak Tulungagung adalah terwujudnya 

rumah sakit rujukan dan pendidikan yang 

handal dan terjangkau dalam pelayanan. 

Guna mewujudkan v is i  yang te lah 

ditetapkan maka perlu penetapan misi 

secara jelas sebagai suatu pernyataan yang 

menetapkan arah kebijakan dan strategi 

yang ingin dicapai sebagai berikut : 

a. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan 
    kesehatan

b. Menyelenggarakan pendidikan dan 
    penelitian yang bermutu dibidang 
    kesehatan dan kedokteran

c. Mewujudkan manajemen rumah sakit
    yang akuntabel.

Tujuan RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan dengan mengutamakan keselamatan pasien

b. Meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan untuk 
    menunjang pelayanan rumah sakit

c. Meningkatkan manajemen rumah sakit yang profesional, akuntabel dan transparan

Sasaran RSUD Dr. Iskak Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan keselamatan
    pasien

b. Meningkatnya mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit

c. Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit

Misi dan tujuan RSUD Dr. Iskak Tulungagung diwujudkan dengan menetapkan motto yaitu: 

Kesembuhan, keselamatan dan kenyamanan pasien tujuanku.

4



AKSI PERUBAHAN
LATAR BELAKANG
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MANFAAT 

AKSI 

PERUBAHAN

Peningkatan kualitas pelayanan 

pendaftaran instalasi rawat jalan RSUD dr. 

Iskak Tulungagung

Peningkatan kepuasan pasien 

terhadap system pendaftaran di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung

Peningkatan angka kunjungan 

pasien rawat jalan RSUD dr. Iskak 

Tulungagung

Peningkatan jumlah pengguna 

l a y a n a n  S I  P O E T R I  ( S i s t e m 

Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD 

Penurunan jumlah antrian pasien di 

loket pendaftaran RSUD dr.  Iskak 

Tulungagung 

Penurunan waktu tunggu antrian pasien 

di loket pendaftaran RSUD dr. iskak 

Tulungagung
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TAHAPAN AKSI PERUBAHANDAN 

AREA DAN FOKUS 

enurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

MBirokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020- 2024, yang area perubahan terdiri dari 8 (delapan) area, yaitu :

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Penataan Dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajeman SDM Aparatur

6. Penguatan Administratoran

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

 Area aksi perubahan Duta SI POETRI (Sistem Antrian Tanpa Antri), masuk pada area 

perubahan Penataan SDM Aparatur. Fokus aksi perubahan Duta SI POETRI (Sistem Antrian 

Tanpa Antri) masuk pada Inovasi Pengembangan SDM.
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Penyebab terjadinya isu berdasar 5 (lima) perspektif, sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (manpower)
    “tenaga pendamping pendaftaran online belum ada”

2. Metode kerja (method)
    ‘Pendaftaran online tidak optimal

3. Lingkungan (milleu)
    ‘pendaftaran online belum tersosialisai dengan baik

4. Bahan (material)
    ‘sosialisai belum tepat’’.

5. Mesin kerja (machine)
     “Sosialisasi pendaftaran online hanya melalui media tanpa pendampingan”

5W1H
ANALISIS 
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INOVASI
DUTA SI POETRI  (SISTEM ANTRIAN TANPA ANTRI) 
DI RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG

Tujuan Khusus

a. Terwujudnya Duta SI POETRI (Sistem 

Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung

b. Peningkatan penggunaan layanan SI 

POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpa 

Antri) di RSUD dr. Iskak Tulungagung

c. Penurunan jumlah antrian pasien di loket 

pendaftaran 

d. Penurunan waktu tunggu paisen di loket 

pendaftaran RSUD dr. Iskak Tulungagung

Tujuan Umum

a .  Un tuk  men ingka tkan  kua l i t as 

pelayanan pendaftaran instalasi rawat 

jalan RSUD dr. Iskak Tulungagung 

b. Untuk meningkatkan kepuasan pasien 

terhadap layanan antrian pendaftaran di 

instalasi rawat jalan RSUD dr. Iskak 

Tulungagung

c. Untuk meningkatkan angka kunjungan 

pasien intalasi rawat jalan RSUD dr. iskak 

Tulungagung
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TATA KELOLA “SI POETRI”

Mentor : dr. Zuhrotul Aini Sp. A

 Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Iskak sebagai Mentor yang mempunyai peran 

memberikan persetujuan, arahan dan dukungan terhadap proyek perubahan.

Pemimpin Aksi Perubahan (Project leader) : dr. Mohammad Ravi Tanwirul Afkara, 

MMRS

 Berperan dalam Merencanakan, mengkomunikasikan dan berkoordinasi 

pelaksanaan Aksi perubahan. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders. 

Memimpin dan melaksanakan Aksi perubahan. Melaporkan perkembangan Aksi 

Perubahan kepada mentor dan coach

Coach : Dr. H. Jarianto, M.SI

 Berperan penting melakukan monitoring kegiatan peserta, Melakukan koordinasi 

dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan 

selama proses kegiatan, memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek aksi 

perubahan, memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek 

perubahan yang akan disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali, 

Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progress yang 

dilaporkan oleh peserta bimbingan, Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil 

coaching kepada penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII 

Tahun 2022; Menjadi counsellor pada saat peserta mengalami lack of motivation selama 

proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan 10



Tim Pelaksana : Tim Duta SI POETRI

 B e r p e r a n  p e n t i n g  d a l a m 

pelaksanaan Duta SI POETRI (Sistem 

Pendaftaran Online Tanpa Antri)  di RSUD 

d r.  I s kak  Tu lungagung ,  kemud ian 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran 

Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung.

Tim Pendukung : TIM PKRS

 Berperan penting dalam sosialisasi 

Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran 

Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung melalui media offline maupun 

media online.

Tim Pendukung : TIM Pusat Informasi 

 Berperan penting dalam sosialisasi 

Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran 

Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung secara langsung di pusat 

informasi RSUD dr. Iskak Tulungagung.
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DESKRIPSI TAHAPAN 

AKSI PERUBAHAN

 Penyusunan aksi perubahan merupakan tugas wajib peserta dalam pelaksanaan 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII Tahun 2022 Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung. Dalam merancang aksi perubahan dilaksanakan dengan 

melalui beberapa proses, dimulai dari proses diagnostic reading untuk menemukan isu 

strategis yang dilanjutkan dengan analisis permasalahan. Kemudian sesuai hasil 

konsultasi dan bimbingan dengan Coach yang pada akhirnya menentukan fokus aksi 

perubahan dengan mengangkat judul “DUTA SI POETRI (SISTEM PENDAFTARAN 

ONLINE TANPA ANTRI) DI RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG”.

A. Melakukan konsultasi kegiatan yang telah dirancang dengan mentor dan coach

Maksud dan Tujuan

Mengkomunikasikan dengan mentor terkait tahapan kegiatan yang telah disusun 

sebagai bagian dari sebuah rancangan aksi perubahan.

B. Pembentukan Tim Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antri) di 
RSUD dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Tim Efektif dibentuk sebagai salah satu penerapan prinsip manajemen, dimana sebagai 

pemimpin, project leader tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan rencana kegiatan 

yang telah disusun. Project leader menggerakkan tim efektif dalam menjalankan fungsi-

fungsi manajemen, yaitu: planning, organizing, actuating dan controlling.

C. Menyusun Rancangan Keputusan Direktur Tentang DUTA “SI POETRI “(Sistem  
Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD Dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Mengkomunikasikan draft rencana pembentukan Tim Efektif dan pembagian tugas dari 

masing-masing tim, sehingga saat Tim Efektif terbentuk, bisa langsung melakukan 

eksekusi terhadap rencana aksi Duta “SI POETRI” ini.

D. Menyusun Rancangan Keputusan Direktur Tentang DUTA “SI POETRI “(Sistem 
Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD Dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan
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E. Menyusun Rancangan Standart Prosedur Operasional Duta SI POETRI (Sistem 
Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Melakukan identifikasi dan menyusun standart prosedur operasional terstruktur dan 
sistematis terkait aksi Duta “SI POETRI”

F. Pengesahan Standart Prosedur Operasional Duta SI POETRI (Sistem 
Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Membuat standart prosedur operasional untuk keberlanjutan dan kemudahan proses 

implementasi pembentukan Duta “SI POETRI” ini, sehingga masing-masing tim akan 

paham dengan tugas dan kewenangannya dalam mendukung aksi perubahan ini.

G. Melakukan rapat persiapan sosialisasi Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran 
Online Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak Tulungagung Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan sosialisasi aksi pada publik. 

H. Sosialisasi Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD 
dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi Duta Si POETRI pada publik sehingga 
tujuan aksi berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan.

Mengkomunikasikan draft rencana pembentukan Tim Efektif dan pembagian tugas dari 
masing-masing tim, sehingga saat Tim Efektif terbentuk, bisa langsung melakukan 
eksekusi terhadap rencana aksi Duta “SI POETRI” ini.

I. Evaluasi Kegiatan TIM Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antri) 
di RSUD dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi aksi Duta  SI POETRI agar kedepannya 
dapat dilakukan perbaikan.

J. Melakukan Pelaporan Kegiatan TIM Duta SI PEOTRI (Sistem Pendaftaran Online 
Tanpa Antri) di RSUD dr. Iskak Tulungagung

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan laporan kegiatan aksi Duta SI 
POETRI
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ANALISA CAPAIAN JEJARING

takeholder merupakan unsur penting dalam pelaksanaan aksi perubahan. 

SPengelolaan stakeholder membutuhkan komunikasi, koordinasi dan 

penjelasan yang baik agar stakeholder mampu meningkatkan peran dan 

fungsinya dalam rencana aksi. Peningatan peran dan fungsi stakeholder pada aksi 

perubahan dimungkinkan terjadi, salah satu faktor pendorongnya adalah kesamaan 

tujuan dan sasaran stakeholder dengan rencana aksi.
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Hasil Identifikasi Stakeholder Sebelum dan 
Sesudah Aksi Perubahan
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MATRIK
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 Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan Jangka Pendek 

telah memenuhi target, walaupun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan, 

project leader harus dapat menyesuaikan antara capaian aksi perubahan dengan situasi 

dan kondisi. Aksi perubahan memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan.
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Hasil Capaian Sebelum Dan Sesudah Aksi Perubahan
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 Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola 

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia 

termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko 

dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.  Sasaran dari 

pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang 

berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat, 

berikut menunjukan aktualisasi manajemen resiko pada aksi perubahan.

Matriks Aktualisasi Manajemen 
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 Hasil capaian aksi perubahan setelah dilaksanakan pentahapan jangka pendek 

dan didukung oleh semua stakeholder yang ada maka dapat dihasilkan beberapa manfaat 

dari aksi perubahan ini yaitu:

A. Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpaa Antri) di RSUD dr. Iskak 

Tulungagung adalah sarana kemudahan layanan antrian pendaftaran pasien rawat jalan 

tanpa antri yang di rancang untuk memudahkan pendaftaran pasien rawat jalan sehingga 

dapat mengurai antrian pendaftaran pasien dan menurunkan waktu tunggu pasien dalam 

mendapatkan pelayanan medis.

B. Akuntabel, dengan adanya layanan DUTA SI POETRI dapat meningkatkan angka 

penggunaan layanan SI POETRI sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan 

layanan poliklinik rawat jalan dan secara tidak langsung dapat memenuhi target capaian 

kinerja organisasi.

C. Pemanfaatan Teknologi, pemanfaatan layanan SI POETRI  menjadikan layanan 

pendaftaran menjadi lebih cepat dan akurat.

D. Meningkatkan Kinerja Organisasi, dengan adanya Duta SI POETRI maka terjadi 

peningkatan penggunaan layanan SI POETRI dengan demikian dapat meningkatkan 

akses layanan pendaftaran pasien rawat jalan  sehingga kinerja organisasi lebih terukur 

dan dapat meningkatkan kinerja organisasi.
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HASIL DAN TUJUAN AKSI PERUBAHAN

 Pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh project leader 

Perubahan merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka pendek, untuk menjaga 

keberlanjutan aksi perubahan (inovasi) memerlukan tindak lanjut yang tertuang dalam 

tujuan jangka menengah dan jangka panjang dari aksi perubahan.

Jangka menengah

 Tujuan jangka menengah aksi perubahan ini adalah menurunkan waktu tunggu 

layananan pendaftaran rawat jalan. Untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut 

perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kegiatan jangka pendek.

2. Melakukan sosialiasi secara berkala baik melalui media online maupun offline.

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung  agar lancar dalam proses 

penggunaan layanan Duta SI POETRI (Sisten Pendaftaran Online Tanpa Antri) di RSUD 

dr. Iskak Tulungagung. 

Jangka panjang

 Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari aksi perubahan ini adalah
Meningkatkan angka kunjungan pasien rawat jalan.

Untuk mencapai tujuan tersebut akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kegiatan jangka menengah

2. Melakukan pengembangan sarana dan prasaran pendukung. 
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KESIMPULAN
 Implementasi aksi perubahan yang berjudul  “DUTA SI POETRI (SISTEM 

PENDAFTARAN ONLINE TANPA ANTRI) DI RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG”  telah 

dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2022. Aksi perubahan ini dilaksanakan oleh 

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD dr. Iskak Tulungagung dalam rangka Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator angkatan XVIII Tahun 2022. Beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari pelaksanaan aksi perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan terwujudnya Duta SI POETRI (Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antri) di 

RSUD dr. Iskak Tulungagung  diharapkan dapat menurunkan waktu tunggu antrian 

pendaftaran pasien rawat jalan.

2. Dengan telah diimplemantasikan Duta SI POETRI maka diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pasien dan keluarga pasien dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan 

yang membutuhkan pelayanan medis di RSUD dr. Iskak Tulungagung

3. Dengan terwujudnya dan diimplementasikannya Duta SI POETRI maka kemudahan 

dalam penggunaan layanan dan kemudahan akses dapat menurnkan praktek per-calo-an 

sehingga memudahkan pasien dalam mendapatkan akses pelayanan medis yang 

dibutuhkan.

REKOMENDASI
 Untuk keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan selanjutnya yang perlu mendapat 

perhatian adalah komitmen OPD terkait guna keberlanjutan aksi perubahan ini, untuk itu 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk jangka menengah dan jangka panjang adalah 

sebagai berikut :

1. Untuk jangka menengah adalah menurunkan waktu tunggu layanan pendaftaran pasien 

poliklinik rawat jalan RSUD dr. Iskak Tulungagung. 

2. Untuk jangka panjang adalah meningkatnya angka kunjungan pasien rawat jalan RSUD 

dr. Iskak Tulungagung.
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