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I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan inovasi dalam lingkungan kerja perlu di optimalkan guna 

meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan hasil kerja yang di inginkan. 

Puskesmas Puraseda memiliki moto kerja yakni “CERIA”, dimana huruf “I” dalam moto 

tersebut memiliki arti yakni “inovasi” yang menunjukan Puskesmas Puraseda senantiasa 

mendukung kegiatan inovasi yang ada di lingkungan kerja guna dapat membentuk 

program kesehatan dan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan 

pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat. Puskesmas Puraseda sebagai salah satu 

unit milik pemerintah di ruang lingkup kesehatan senantiasa untuk dituntut selalu 

bekerjasama antar program guna membentuk kegiatan sinergis dan juga menarik 

sehingga dapat mendorong masyarakat dalam berperilaku sehat dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakatan pada umumnya. 

II. LATAR BELAKANG 

 

Gambar 1. Latar belakang inovasi 

Dewasa ini banyak masyarakat yang enggan pergi ke fasilitas kesehatan dengan 

berbagai alasan, salah satunya adalah tidak mau menunggu lama dalam antrian karena 

menunggu adalah hal yang membosankan. Ide dan gagasan yang menarik diperlukan agar 

masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam kegiatan program kesehatan dan harapannya 

dapat juga mendukung mengkampanyekan kegiatan tersebut kepada masyarakat atau 

komunitas yang lain. Program kesehatan di Puskesmas Puraseda senantiasa 

menyesuaikan dengan status quo yang ada agar dapat dilaksanakan sesuai yang tujuan 

dan menarik masyarakat. Harapannya program kesehatan yang sering dilakukan dahulu 

dengan kesan formal, kaku dan terkadang membuat peserta bosan dikarenakan 



menunggu atau minimnya varian aktivitas yang dapat dilihat dan di lakukan. BPB 

sebagai fasilitas sementara peserta untuk mengexpresikan perasaannya melalui swafoto 

dapat mengubah stereotip masyarakat tentang program kesehatan yang musti kaku, 

formal dan menunggu. 

III. TUJUAN 

 

Gambar 2. Manfaat inovasi 

a. Tujuan umum 

Terciptanya tata kelola pemerintahan Puskesmas Puraseda yang berinovasi 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien sehingga dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal. 

b. Tujuan khusus 

1. Mendukung jalannya program kesehatan yang melibatkan masyarakat luas 

2. Membantu pogram kesehatan untuk terlihat lebih menarik 

3. Mendorong terciptanya kampenye kesehatan yang berlangsung melalui aktivitas 

social media masyarakat 

 

IV. KEGIATAN POKOK & RINCIAN KEGIATAN 

 

Gambar 3. kegiatan inovasi 

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

1. Koordinasi dengan penanggungjawab program 



2. Membuat rincian bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan latar belakang 

dan properti BPB 

3. Membuat desian dan mencetak dari property BPB 

4. Merakit property BPB dengan menggunakan kardus dan juga sumpit kayu 

5. Latar belakang di pasang di lokasi stategis dari pelaksanaan program kesehatan 

6. Properti disediakan di dekat latar belakang dan lakukan ajakan untuk membuat 

masyarakat menggunakan layanan BPB 

 

VI. JADWAL DAN TAHAPAN INOVASI “BPB” 

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 

1 Penjaringan Aspirasi Januari 2020 Seluruh Stakeholder 

2 Perumusan Ide / Gagasan Januari 2020 Koordinasi dgn SKPD terkait 

3 Penyusunan Rancangan 

Kegiatan 

Januari 2020 Membentuk Tim Pengelola 

4 Implementasi Februari 2020 Pelaksanaan 

 

 

Gambar 4. Jadwal pelaksanaan inovasi 

VII. EVALUASI PELAKSANAAN 

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dengan menggunakan “BPB” dilakukan terus 

menerus dan dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu jadwal khusus. Perbaikan 

dilakukan paling lama satu hari dengan melakukan perbaikan kesalahan dan evaluasi 

yang dilakukan berulang guna memperbaiki latar belakang atau property yang rusak 

setelah digunakan. 

 

 

 

 

 

 


