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I. PENDAHULUAN 

Inovasi adalah setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya di Puskesmas Sukaresmi. Salah satu upaya kesehatan yang bersifat 

promotif dan preventif yang dilakukan demi meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang 

lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan 

kesehatan melalui inovasi yang efektif. 

Puskesmas sebagai organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 

masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat. Melalui program dan kegiatannya, Puskesmas 

berperan serta mewujudkan pembangunan kesehatan Indonesia, khususnya di 

wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan inovasi. 

 

II. LATAR BELAKANG 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inovasi adalah pemasukan 

atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari 

yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Kata kuncinya adalah hal 

yang baru, pembaharu dan penemuan baru. Di dalam kegiatan puskesmas yang 

berorientasi kesehatan masyarakat sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa 

dikatakan sebagai kegiatan pembaharu. Kegiatan inovatif yang fungsinya 

sebagai penunjang kegiatan pokok yang sudah ada. Disamping sebagai 

penunjang, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kegiatan-

kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. 

Inovasi muncul dari upaya memecahkan masalah yang ada di lapangan. 

Tingkat pengetahuan masyarakat khususnya para ibu yang memiliki batita 

terkait Makanan Pendamping ASI (MPASI) masih sangat rendah. Akibatnya, 

banyak terjadi kesalahan dalam pemberian MPASI bagi dari segi sasaran usia 
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maupun jenis makanan yang akan diberikan sebagai nutria tambahan. Masih 

terdapat para ibu yang memberikan MPASI pada bayi di bawah usia 6 bulan 

maupun memberikan makanan untuk orang dewasa yang tetap ditujukan 

sebagai MPASI. 

Sejak usia 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi semakin bertambah sehingga ia 

memerlukan asupan tambahan selain ASI. Bayi harus mendapat makanan 

tambahan atau pendamping ASI atau yang biasa disebut dengan MPASI. 

Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan pemberian makanan pendamping ASI 

(MPASI). Idealnya, MPASI diolah dari bahan segar dan alami yang tidak 

mengandung perasa tambahan, gula, ataupun garam.  

Peranan makanan tambahan atau MPASI sama sekali bukan untuk 

menggantikan ASI, melainkan untuk melengkapi ASI. Pengenalan dan 

pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun 

jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak. 

Mengingat pentingnya kebutuhan MPASI bagi bayi, Puskesmas Sukaresmi 

meluncurkan Inovasi DESAK MPASI (Demo Masak MP-ASI) pada April 2020. 

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya makanan pendamping ASI dan untuk mencegah terjadinya penyakit 

akibat kesalahan pemberian makanan yang tidak tepat. Demo Masak ini sendiri 

berpacu kepada Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes RI. Inovasi ini 

disosialisasikan oleh petugas promosi kesehatan, dan di praktikkan oleh petugas 

TPG dengan berkoordinasi pada Bidan Desa dan Kader Kesehatan. 

Penyelenggaraan kegiatan inovasi di Puskesmas Sukaresmi berupaya 

mewujudkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukaresmi menuju 

kemandirian hidup yang sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 

meningkatkkan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat, dan 

pengetahuan dan sikap ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI 
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dengan baik di wilayah kerja Puskesmas Sukaresmi serta meningkatkan 

kemitraan dengan lintas sektor.  

 

I. TUJUAN 

A. Tujuan Umum  

Mendorong peningkatan angka kecukupan gizi dan memperbaiki pola 

makan/gizi anak 

 

B. Tujuan Khusus 

1. Memberikan edukasi terkait MPASI pada masyarakat sehingga nantinya 

dapat meningkatkan pengetahuan terkait MPASI dan mencegah terjadinya 

stunting. 

2. Menunjang kegiatan UKM Gizi 

 

II. RINCIAN KEGIATAN 

A. Perencanaan  

1. Mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan inovasi 

2. Menganalisis hasil identifikasi peluang inovasi 

3. Memasukkan kegiatan inovasi ke dalam perencanaan Puskesmas 

Sukaresmi 

4. Menyusun tim pengelola inovasi tingkat Kecamatan 

 

B. Implementasi 

1. Petugas dalam melaksanakan kegiatan berupaya untuk selalu 

memperhatikan protokol kesehatan  dengan prinsip 3M ( mencuci tangan 

pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker). 

2. Petugas melakukan pendataan jumlah bayi dan balita yang ada diwilayah 

kerja puskesmas. 
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3. Petugas merencanakan menu yang akan di Demo-kan 

4. Petugas melaksanakan sosialisasi terkait Demo Masak  

5. Pada saat sosialisasi, petugas berupaya untuk menjaga makanan dan 

memperhatikan menu yang akan diolah 

6. Pelaksanaan dengan enunjukkan menu sehat bagi bayi dan balita dengan 

dengan cara praktik langsung di kelas ibu balita  

 

C. Evaluasi 

1. Mengevaluasi kegiatan inovasi Puskesmas Sukaresmi 

2. Membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap kegiatan 

inovasi Puskesmas Sukaresmi 

3. Pencatatan evaluasi  hasil dilakukan sebulan sekali 

 

III. SASARAN 

A. Umum 

Lintas Program, Lintas Sektor dan Masyarakat 

 

B. Khusus 

Ibu yang memiliki bayi dan balita 

 

IV. JADWAL KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi 

NO KEGIATAN 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mengidentifikasi peluang-

peluang perbaikan 

inovasi 
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2 Menganalisis hasil 

identifikasi peluang 

inovasi 

            

3 Memasukkan kegiatan 

inovasi ke dalam 

perencanaan Puskesmas 

            

4 Implementasi dan 

sosialisasi kepada linsek 

dan masyarakat bahwa 

Puskesmas Sukaresmi 

memiliki kegiatan inovasi 

untuk menunjang 

kegiatan pokok 

Puskesmas 

            

5 Mengevaluasi kegiatan 

inovasi Puskesmas 

Sukaresmi 

            

6 Membuat rencana tindak 

lanjut dan tindak lanjut 

terhadap kegiatan inovasi 

Puskesmas Sukaresmi 

            

 

B. Implementasi Inovasi 

Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dilakukan minimal dua minggu sekali 

dengan evaluasi setiap satu bulan sekali. 

No Kegiatan 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



INOVASI DESAK MP-ASI 

Halaman 6 

1 DESAK MPASI    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

V. EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi dilakukan setiap satu bulan sekali. 

 

 

 

VI. PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Kegiatan inovasi program dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan 

kegiatan. 

 

        Bogor,   April 2020 
    Mengetahui, 
                                                                          Pengelola Kegiatan Inovasi 
 
 
 
 

 
   
 dr. Ahmad Budisabri                           Tri Rahayu, SKM 
 NIP. 196911122014121001      
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