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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. Didalam   kegiatan   puskesmas   yang   berorientasi   

kesehatan   masyarakat sebetulnya   banyak   sekali   kegiatan   yang   bisa   di   

katakan   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. 

Penyelenggaraan pelaksanaan 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 di wilayah 

kerja Puskesmas Sukaresmi dan meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor.   

Puskesmas Sukaresmi meluncurkan Inovasi yang bertema reward/ penghargaan 

dalam memberikan ASI Eksklusif. Pemantauan kesehatan gizi pada anak sangat 

penting. Untuk mendapatkan gizi yang baik pada bayi baru lahir maka sang ibu harus 

sesegera mungkin menyusui bayinya karena ASI memberikan peranan penting dalam 



menjaga kesehatan dan mempertahankan kelangsungan hidup bayi. Oleh karena itu, 

bayi yang berumur kurang dari 6 bulan dianjurkan hanya diberikan ASI tanpa diberikan 

apapun. Hal ini yang disebut dengan ASI Eksklusif. Hal ini mengacu pada Pusat Data 

dan Informasi Kementerian Kesehatan,2014. 

Untuk menyikapi kondisi tersebut, dihadirkan inovasi GERSIK (Gerakan ASI 

Eksklusif) yang diluncurkan pada Mei 2020. Inovasi ini dibuat atas dasar laporan kader 

kesehatan di posyandu, beberapa masyarakat tidak ASI Eksklusif karena sejak lahir 

sudah diberikan susu formula dan berbagai macam mitos akan budaya masing-masing 

seperti pemberian madu, kopi bubuk, dan air minum. Sehingga dapat dikatakan ibu 

gagal ASI Eksklusif. Hal ini dapat menjadi masalah gizi bagi masyarakat. Inovasi ini 

mengacu pada kegiatan GERMAS yang disosialisasikan oleh petugas TPG dengan 

berkoordinasi pada Bidan Desa dan Kader Kesehatan. 

 

I. TUJUAN 

A. Tujuan Umum  

Meningkatkan cakupan gizi bagi bayi dan kualitas kesehatan masyarakat  

 

B. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 

2. meningkatkan pelayanan gizi terhadap ASI Eksklusif sehingga dapat 

memberikan semangat bagi ibu dalam mengASI 

 

II. RINCIAN KEGIATAN 

1. Mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan inovasi 

2. Menganalisis hasil identifikasi peluang inovasi 

3. Memasukkan kegiatan inovasi ke dalam perencanaan Puskesmas Sukaresmi 

4. Memberitahukan/Sosialisai kepada Kepala Desa 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 

 

III. SASARAN 

Lintas Program, Lintas Sektor dan Masyarakat 



 

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 
 

            

2 Menganalisis hasil 
identifikasi peluang inovasi 
 

            

3 Memasukkan kegiatan 
inovasi ke dalam 
perencanaan Puskesmas 

            

4 Memberitahukan/Sosialisai 
kepada Kepala Desa 
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  

No Kegiatan 
BULAN 

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

1 GERSIK       X X X X X X 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

V. EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan inovasi dilakukan setiap setahun sekali yaitu di 

bulan Desember. 

 

VI. PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Kegiatan inovasi program dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan. 

 

 

 

        Bogor, Mei 2020 

             Mengetahui, 
Kepala Puskesmas Sukaresmi                                          Pengelola Kegiatan Inovasi 
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