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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

disebutkan bahwa kesehatan adalah hak seluruh warga Indonesia, 

termasuk pekerja di fasyankes. Sebagai salah satu upaya preventif, 

UU Kesehatan tersebut mengamanatkan dilakukannya upaya 

pengelolaan risiko (manajemen risiko). Oleh karena itu, pedoman 

ini disusun sebagai panduan dalam melakukan manajemen risiko 

K3 di fasyankes sehingga potensi bahaya teridentifikasi dan dapat 

dikendalikan serta menjadi dasar dalam penyusunan program K3 di 

fasyankes. Dengan terlaksananya upaya manajemen risiko K3 di 

fasyankes maka kondisi tempat kerja yang sehat, aman dan 

nyaman dapat tercapai sehingga pekerja menjadi sehat, selamat, 

bahagia serta produktif. 

Untuk mewujudkun cita-cita bangsa dan tujuan negara yang 

sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun I945 perlunya dibangun 

pemerintah yang baik / good governance, yaitu pemerintahan yang 

berorientasi kepada kepentingan negara dan masyarakat yang 

mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, 

Nasionalismc, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. 

Pcmerintahan yang baik dimulai dengan membangun karakter 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, 

komitmen, adil, tidak diskriminatif, bebas dari intervensi politik dan 

bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta mampu 

menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Berdasarkan Pasal l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
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profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan 

dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Kémudian tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN 

adalah sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; 

dan c. Perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi penting 

sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengawas dan 

pengendali dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pegawai 

ASN melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku, memberikan pelayanan publik 

yang profesional dan berkualitas serta adil agar tercipta persatuan 

dan kesatuan bangsa. Fungsi-fungsi  ASN tersebut akan berjalan 

dengan baik apabila dilengakapi dengan pembentukan karakter 

ASN yang baik juga.  

Dalam rangka membentuk ASN profesional yang 

berkaraktcr, yaitu PNS yang karaktemya dibentuk oleh sikap prilaku 

bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang 

kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta mcnguasai bidang 

tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya 

sccara profesional sebagai pelayan masyarakat maka perlu 

dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar Caln PNS, 

sesuai dengan tujuan dan sasaran Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil Golongan III.  

Perkembangan zaman yang begitu cepat yang seharusnya 

diimbangi dengan semakin dipermudahnya segala kebutuhan 

masyarakat dalam pelayanan publik, menuntut pemerintah 

melakukan peningkatan pada kualilas pelayanan publik. Namun hal 

tersebut berbading terbalik dengan kenyataan yang ada. Sudah 

bukan rahasia umum lagi, bahwa masyarakat menilai kualitas 



 

 

3 
 

pelayanan publik masih kurang memuaskan, pelayanannya 

terkesan berbelit-belit, kualitas pelayanannya pun kurang baik, 

prosedumya tidak jelas, kurangnya transparansi dan tak jarang 

sengaja dipersulit. Dengan adanya penyelenggaraan Pelatihan 

Dasar bagi Calon chawai Negeri Sipil ini diharapkan mampu 

memahami nilai-nilai dasar yang meliputi: Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang 

disingkat menjadi ANEKA. Selain itu, diharapkan Calon Pegawai 

Ncgeri Sipil kedepannya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar 

tersebut sesuai dengan indikatomya, serta dapat menerapkan nilai-

nilai dasar dari ANEKA dalam menjalankan tugas fungsinya} sehari-

hari sebagai seorang ASN profesional yang berkarakter. 

Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, 

fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan alat dan/atau 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada pasien dan 

pengunjung lainnya, fasyankes juga merupakan tempat kerja bagi 

tenaga kesehatan, sumber daya manusia (SDM) lainnya dan 

pemangku kepentingan lain seperti mahasiswa magang, dosen, 

dan lain-lain. 

Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja fasyankes 

dihadapkan dengan berbagai risiko K3 seperti ergonomi (contohnya 

mengangkat dan memindahkan pasien), bahaya biologi (contohnya 

kontak langsung dengan pasien yang memiliki penyakit menular 

seperti TB, hepatitis, HIV/AIDS; benda tajam seperti jarum, gunting 

operasi; pasien dengan gangguan kejiwaan; dan sebagainya), 

pekerjaan yang bersifat dinamis dan terkadang tidak dapat 

diprediksi, serta terpajan berbagai macam bahaya lainnya seperti 

ergonomi perkantoran, food safety, kualitas udara dalam ruangan, 
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penanganan beban manual, bahaya kimia (seperti etilen oksida, 

glutaraldehida), bahaya fisik (seperti kebisingan, radiasi, jatuh dari 

ketinggian maupun dari ketinggian yang sama),dan sebagainya 

(OSHA, 2012; OSHA, 2013; WHO, 2016). Hal ini tidak sejalan 

dengan budaya kerja di fasyankes yang lebih menekankan pada 

keselamatan dan kesehatan pasien, sehingga aspek K3 terhadap 

pekerja cenderung terabaikan. Kondisi tersebut terkadang belum 

disadari oleh SDM yang ada di fasyankes. Dapat dikatakan 

pemahaman SDM di fasyankes terhadap risiko K3 masih rendah 

dan berakibat pada tingginya angka absen sakit, biaya asuransi, 

tingkat kehilangan tenaga kerja yang handal dan gangguan 

kejiwaan.  

Namun pada dasamya setiap individu, kelompok, 

organisasi, instansi ataupun Iembaga pemerintahan apabila masih 

terdapat kekurangan ataupun ketidakpuasan pada hal-hal tertentu, 

salah satunya pelayanan publik maka perlu dibutuhkan adanya 

perbaikan-perbaikan yang menuntut untuk perkembangan ke arah 

yang lebih baik. Sama halnya yang terjadi pada UPTD. Puskesmas 

Gerunggang. Kantor yang berfungsi untuk melayani masyarakat di 

bidang pelayanan. Tidak ergonominya dan belum teridentifikasi 

potensi bahaya sarana prasarana dan pekerjaan  pada Ruangan 

Poli Penyakit TB . Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang 

dilakukan oleh penulis masih terdapat masalah yang dihadapi di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang, diantaranya tidak ergonominya 

dan belum teridentifikasi potensi bahaya sarana prasarana dan 

pekerjaan  pada Ruangan Poli Penyakit TB. Berdasarkan isu 

tersebut, maka saya selaku peserta latsar akan mengambil peran 

dalam upaya optimalisasi tersebut dengan mengambil judul: 

Penerapan Prinsip Ergonomi Dalam Upaya Mengatasi Potensi 

Bahaya Di Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Dengan demikian penulis memiliki peran 
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untuk menerapan prinsip dasar ANEKA yang diharapkan dapat 

mendorong terwujudnya ASN yang. professional dan berkarakter 

sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan 'secara bertahap, 

bcrkesinambungan dan berkelanjutan dan dapat menjalankan 

tugas, peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.  

 

1.2.    Tujuan Dan Manfaat  

           1. Tujuan Aktualisasi (Habituasi)  

Adapun tujuan dari aktualisasi (habituasi) yaitu:  

a. Mampu mengidentiflkasi bahaya dengan menerapkan nilai-

nilai dasar ANEKA, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI di 

Ruangan Poli Penyakit TB UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Pangkalpinang.  

b. Memberikan informasi tentang SOP dan bahaya ditempat 

kerja dengan menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA, peran dan 

kedudukan PNS dalam NKRI di Ruangan Poli Penyakit TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Pangkalpinang. 

c. Menciptakan lingkungan kerja ergonomi ditempat kerja 

dengan menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA, peran dan 

kedudukan PNS dalam NKRI di Ruangan Poli Penyakit TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Pangkalpinang.  

    2. Manfaat Aktualisasi (Habituasi)  

Adapun manfaat dari aktualisasi (habituasi) yaitu:  

a. Mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki 

tanggung jawab dan integritas terhadap tugas dan jabatan.  

b. Mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja 

atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila.  

c. Mampu menjunjung tinggi standar etika publik dalam 

pelaksanaan tugas dan jabatan. 
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d. Mampu menerapkan nilai-nilai komitmen mutu sehingga 

mewujudkan pelayanan yang prima di lingkungan kerja.  

e. Mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat 

mewujudkan sikap disiplin serta menjaga kedisiplinan.  

f. Terwujudnya lingkungan kcrja yang harmonis yang didasari 

prinsipprinsip nilai ANEKA.  

g. Terwujudnya organisasi dan unit kerja yang dapat 

memberikan pelayanan prima dengan didasari nilai-nilai 

organisasi yaitu taqwa, menjunjung tinggi kehormatan, 

integritas pribadi, dan inovasi.  

 

1.3.     Ruang Lingkup Aktualisasi (Habituasi)  

Ruang lingkup dari Laporan Aktualisasi (Habituasi) ini terdiri 

dari beberapa kegiatan yaitu menyusun rancangan aklualisasi, 

mempresentasikan rancangan aktualisasi, melaksanakan 

aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi, dan mempresentasikan 

laporan aktualisasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS 

(ANEKA) serta peran dan kedudukan PNS di dalam NKRI.  

Pelaksanaan aktualisasi (habituasi) ini dilaksanakan pada 

saat off kampus selama 30 hari dimulai dari 26 Maret sampai 

dengan April 2019. Kegiatan aktualisasi dilakukan di Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Pangkalpinang. 

  

1.4.  Gambaran Umum Organisasi  

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang terdiri dari upaya kesehatan esensial dan 

upaya kesehatan pengembangan. Yang termasuk dalam upaya 

kesehatan wajib adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan 

lingkungan, KIA & KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan 

dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. 
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Yang termasuk upaya kesehatan pengembangan antara lain: 

Upaya kesehatan sekolah, Upaya kesehatan Olahraga, Upaya 

kesehatan kerja, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya 

Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Mata, Upaya Kesehatan Usia 

Lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional, Perawatan Kesehatan 

Masyarakat, dan sebagainya.  

 

1.5. Visi dan Misi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

1. Visi  

“Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 

2023”. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manuasia secara 

berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar mutu. 

c. Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat. 

d. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan lintas sektor 

terkait dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat. 

 

MOTTO : TERSENYUM       (TERPERCAYA,       SEHAT,      

                        NYAMAN, UNGGUL  DAN MERATA) 

TATA NILAI & BUDAYA : SEHATI (SANTUN, EMPATI, 

HANDAL, AKUNTABEL, TERAMPIL, DAN 

INOVATIF) 

 

1.6. Struktur Organisasi 

Strukur organisasi  UPTD. Puskesmas Gerunggang dibuat 

dalam bentuk bagan struktur organisasi berdasarkan Peraturan 

Kementerian Kesehatan No. 75 tahun 2014 dan Surat Keputusan 
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Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.4//Dinkes/I/2015 Tentang 

Struktur Organisasi Dan Jenis Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 

Lingkup Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2015 seperti 

dalam halaman lampiran. 

Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan 

acuan di Puskesmas kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Puskesmas 

Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan 

dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki 

kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di 

Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan 

manajemen Puskesmas. 

2. Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan 

diantaranya Sistem     

    Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan 

keuangan. 

3. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan 

masyarakat yang membawahi: 

a. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS 

b. Pelayanan kesehatan lingkungan 

c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM 

d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM 

e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit 

f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 

4. Penanggungjawab UKM Pengembangan, yang membawahi 

upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain: 

a. Pelayanan kesehatan jiwa 

b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat 

c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer 

d. Pelayanan kesehatan olahraga 

e. Pelayanan kesehatan indera 
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f. Pelayanan kesehatan lansia 

g. Pelayanan kesehatan kerja 

h. Pelayanan kesehatan lainnya 

5. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan  laboratorium, 

membawahi beberapa kegiatan, yaitu: 

a. Pelayanan pemeriksaan umum 

b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP 

d. Pelayanan gawat darurat 

e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP 

f. Pelayanan persalinan 

g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan 

h. Pelayanan rawat inap 

i. Pelayanan kefarmasian 

j. Pelayanan laboratorium 

6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring 

fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi: 

a. Puskesmas Pembantu 

b. Puskesmas Keliling 

c. Bidan Desa 

d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Agenda ANEKA 

1. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi 

tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata 

akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, 

tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam 

banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan 

responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua 

konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah 

kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas 

adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, 

kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang 

menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin 

terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain 

adalah: 

a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi 

konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan 

kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;  

b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan 

mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;  

c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;  

d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat 

diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan 

Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-

beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS 

yang menjadi kebiasaan (“how things are done around here”) dapat 
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mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan 

mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya 

keberadaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh 

setiap CPNS atau pun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang 

bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya dan 

memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, 

PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan 

mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan 

prilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, 

imparsial, dan berintegritas. 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 

akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas 

horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 

lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) 

kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas 

vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan "ke 

bawah" kepada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, 

dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan 

tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini 

membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan "ke samping" 

kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya 

adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi 

pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif. 

Akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak ada alat 

akuntabilitas berupa Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja dan 

Laporan Kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang 
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akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas 

yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :  

a. Kepemimpinan : Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke 

bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting 

dalam menciptakan lingkungannya.  

b. Transparansi : Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan 

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.  

c. Integritas : Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan 

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.  

d. Tanggungjawab : Kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang di sengaia maupun yang tidak disengaja. 

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajiban.  

e. Keadilan : adalah kondisi kebenaran ideal secara moral 

mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.  

f. Kepercayaan : Rasa keadilan akan membawa pada sebuah 

kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan 

akuntabilitas.  

g. Keseimbangan : untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan 

kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas 

dengan kewenangan, serta harapan dan kapasitas.  

h. Kejelasan : Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus 

memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan 

dan hasil yang diharapkan.  

i. Konsistensi : adalah sebuah usaha untuk terus dan terus 

melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.  

      2.  Nasionalisme 

Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran 

nasional yang mengandung citacita dan pendorong bagi suatu 

bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan 

penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya 
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maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita 

sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan 

mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan 

kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita 

merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara 

lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang 

berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap 

saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan 

bangsa-bangsa lain. 

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham 

kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya 

yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme 

bangsa Indonesia dilandasi nilainilai Pancasila yang diarahkan agar 

bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan – 

kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di 

atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;menunjukkan 

sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;bangga 

sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak 

merasa rendah diri;mengakui persamaan derajat, persamaan hak 

dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama 

bangsa;menumbuhkan sikap saling mencintai sesama 

manusia;mengembangkan sikap tenggang rasa. 

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 

diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa 

Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu. Unsur-unsur 

dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan 

tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-

bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam 

bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu 
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kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan Satu kesatuan 

hankam. 

Nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang 

meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus menghargai bangsa lain 

sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, nasionalisme berarti 

pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan 

negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme 

Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia 

Indonesia terhadap bangsa dan tanah aimya yang didasarkan pada 

nilai-nilai Pancasila. Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar 

nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu : 

a. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang 

Maha Esa  

Menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler 

yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru 

mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan 

masyarakat dan berpolitik. Nilai-nilai ketuhanan yang 

dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan yang positif, 

yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusit), 

membebaskan dan menjunjung tinggi keadilan dan 

persaudaraan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai 

ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter 

dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan 

memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri 

dan kekayaan alam yang diberikan tuhan untuk kemakmuran 

masyarakat.  

b.   Sila kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  

Sila kedua memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar. 

Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan 

nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berani 

negara menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa 
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Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.  

c.   Sila ketiga : Persatuan Indonesia 

Semangat kebangsaan adalah mengakui manusia dalam 

keragaman dan terbagi dalam golongan-golongan. Keberadaan 

bangsa Indonesia terjadi karena memiliki satu nyawa, satu asal 

akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang 

menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan 

persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam 

suatu wilayah geopolitik nyata.  

Selain kehendak hidup bersama, kebersamaan bangsa 

Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong Dengan 

gotong royong itulah, Indonesia haruss mampu melindungi 

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela 

atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu 

dari teritorial Indonesia.  

Tujuan nasionalisme yang mau didasari dari semangat 

gotong royong yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti 

kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, 

agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh 

dipandang sebagai hasil negatif dan menjadi ancaman yang 

bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi 

secara positif sebagai limpahan kamnia yang bisa saling 

memperkaya budaya dan pengetahuan melalui proses 

penyerbukan budaya. Keluar berarti memuliakan kemanusiaan 

universal, dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian 

dan keadilan antar umat manusia.  

d. Sila keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

kebijaksanan dalam Permusyaratan/Perwakilan  

Demokrasi permusyawaratan mempunyai dua fungsi. F 

ungsi pertama, badan permusyawaratan /perwakilan bisa 
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menjadi ajang memperjuangkan aspirasi beragam golongan 

yang ada di masyarakat. Fungsi kedua, semangat 

permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan 

negara untuk satu golongan atau perorangan. 

Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat 

kebijaksanaan diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang 

membawa kebaikan bagi semua pihak.  

Secara garis besar, terdapat dua model demokrasi, yaitu 

: demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas (dan 

demokrasi yang mengutamakan konscnsus atau musyawarah. 

Oleh karena itu, pilihan demokrasi konsensus berupa 

demokrasi permusyawaratan merupakan pilihan yang bisa 

membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.  

e. Sila kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri 

bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi 

masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. 

Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperative etis dari 

amanat pancasila dan UUD 1945. Peran negara dalam 

mewujudkan rasa keadilan sosial, antara lain : (a) perwujudan 

relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan; (b) 

pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan 

kesempatan; (c) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan 

dan sumber daya yang diperluaskan; dan (d) dukungan atas 

partisipasi bermakna atas pengambilan kepugusan bagi semua 

orang. 

      3.  Etika Publik  

Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, 

benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang 

baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk 

melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam 
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kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi 

tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah 

perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan 

publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan 

publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik 

untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan 

keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi 

peribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik 

(Haryatmoko, 2001).  

Menurut Azyumardi Azra (2012), etika juga dipandang 

sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai 

dan norma-norma luhur. Dengan pengertian ini menurut Azyumardi 

Azra, etika tumpang tindih dengan moralitas dan/atau akhlak 

dan/atau social decorum (kepantasan sosial) yaitu seperangkat nilai 

dan norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima 

masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dalam 

konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika 

sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan 

ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat 

istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam ajaran Pancasila. Etika sebenarnya dapat 

dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk 

menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya 

perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam 

pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal 

yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang 

seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano, 

1991). 

Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku 

dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan 

pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis. 
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Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah 

laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui 

ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh 

oleh sekelompok profesional tertentu. 

Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode 

perilaku ASN yakni sebagai berikut:  

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegritas tinggi. 

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.  

c.  Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 

d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku.  

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 

Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 

pemerintahan.  

f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.  

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif dan efisien.  

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya.  

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 

kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 

kepentingan kedinasan.  

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 

keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.  

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi 

dan integritas ASN. 
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Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut : 

a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.  

b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 1945.  

c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.  

d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.  

e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.  

f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.  

g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada 

publik.  

h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah.  

i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 

cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.  

j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.  

k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 

l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 

pegawai.  

m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.  

n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis 

sebagai perangkat sistem karir. 

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang 

menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan 

keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 

menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.  

Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni:  

a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.  

b. Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan 

dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat 

evaluasi.  
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c. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan 

faktual. 

     4. Komitmen Mutu 

Efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang 

menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap 

capaian kinerja perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Namun 

dalam kenyataanya seringkali kedua aspek tersebut terlupakan, 

atau bahkan diabaikan. Saudara tentu sering membaca berita atau 

melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program 

kerja yang tidak dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, 

perilaku tidak jujur, pegawai yang mangkir, datang terlambat tetapi 

pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak sesuai harapan. 

Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan 

dan ketidak-efisienan. 

Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah 

direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil 

kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat 

efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam 

pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi 

maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, 

menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan 

menimbulkan kerugian. 

Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan 

organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan 

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara 

lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya 

beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan 

kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana pendapat 
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Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (Buku: 2011: 56) bahwa, 

“Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu 

organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, 

teknologi, dan persaingan.” 

Proses inovasi dapat terjadi secara perlahan (bersifat 

evolusioner) atau bisa juga lahir dengan cepat (bersifat 

revolusioner). Hal ini bergantung pada kecepatan proses berpikir, 

ketersediaan sarana pendukung, kelancaran proses implementasi, 

dan keberanian untuk mengungkapkan inovasi tersebut. Inovasi 

dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan 

kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat 

organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. 

Inovasi bisa muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) 

untuk melakukan perubahan, atau bisa juga inovasi muncul karena 

ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal, misalnya permintaan 

pasar. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif, dan 

lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide/gagasan baru 

untuk ke luar dari rutinitas yang membosankan. Munculnya 

ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatarbelakangi oleh 

semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam 

proses pembelajaran secara berkelanjutan. 

Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil 

pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap 

individu untuk membangun karakter dan mind-set baru sebagai 

apartur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam 

bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari 

sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan 

tugas rutin. 

Konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya 

paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang 

semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah (kuantitas) 
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produk sesuai permintaan, dan kini, ketika aneka ragam hasil 

produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan customers lebih 

dititikberatkan pada aspek mutu (kualitas) produk. Mutu sudah 

menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan 

organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. 

Para pelanggan, secara individual, bisa memberikan penilaian 

dan makna yang berbeda terhadap mutu suatu produk atau jasa 

(layanan). Hal ini dipengaruhi oleh persepsi masing-masing 

berdasarkan tingkat kepuasan mereka atas produk tersebut, dan 

juga bergantung pada konteksnya. Dengan demikian, kepuasan 

pelanggan/konsumen terhadap mutu suatu produk/jasa yang sama 

bisa berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing 

ataupun preferensi nilai yang digunakannya sebagai rujukan. 

Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi, 

dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, untuk senantiasa 

melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. 

Zeithmalh, dkk (1990: 23) menyatakan bahwa terdapat 

sepuluh ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu : “(1) Tangible 

(nyata/berwujud), (2) Reliability (keandalan), (3) Responsiveness 

(Cepat tanggap), (4) Competence (kompetensi), (5) Access 

(kemudahan), (6) Courtesy (keramahan), (7) Communication 

(komunikasi), (8) Credibility (kepercayaan), (9) Security 

(keamanan), (10) Understanding the Customer (Pemahaman 

pelanggan).” 

Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan 

prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut: 

a. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan 

customers/clients;  

b. Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan 

memelihara agar customers/clients tetap setia;  
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c. Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi: tanpa cacat, 

tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan;  

d. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan 

dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers/clients 

maupun perkembangan teknologi;  

e. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan;  

f. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui 

berbagai cara, antara lain: pendidikan, pelatihan, pengembangan 

ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. 

Secara lebih operasional, Djamaludin Ancok dkk (2014) 

memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan 

untuk memberikan layanan prima adalah: 

a. Menyapa dan memberi salam  

b. Ramah dan senyum manis  

c. Cepat dan tepat waktu  

d. Mendengar dengan sabar dan aktif  

e. Penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan  

f. Terangkan apa yang Saudara lakukan  

g. Jangan lupa mengucapkan terimakasih  

h. Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan  

i. Mengingat nama pelanggan 

Secara tegas, berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4, nilai-nilai dasar ASN 

sebagai profesi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;  

b. Setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara 

Repulik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;  

c. Mengabdi kepasa negara dan rakyat Indonesia;  

d. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;  

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;  
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f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif. 

Nilai dasar dan kode etik yang dikemukakan di atas 

merupakan rujukan utama bagi seluruh penyelenggara pemerintah 

(aparatur negara) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Pegawai yang memiliki kedudukan sebagai aparatur negara adalah 

Pegawai ASN (Pasal 8 UU ASN).  

 Pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada 

standar yang ditetapkan pemerintah. Standar mutu layanan pada 

institusi pemerintah dapat dibedakan dalam dua paradigma, yaitu: 

(1) standar berbasis peraturan perundangundangan (producer 

view), dan (2) standar berbasis kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat sebagai pelanggan (consumer view or public view). 

      5. Anti Korupsi 

Kesadaran Anti korupsi yang telah mencapai puncak 

tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika 

menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian 

keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan 

kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan 

keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kehidupan akan 

disadari sebagai 3 episode utama, sebelum kehidupan dunia, 

kehidupan dunia sendiri dan kehidupan paska dunia. 

Penyimpangan secara sosial terjadi ketika manusia menyimpang 

atau  lupa pada perjanjian mereka dengan Tuhannya, pada saat di 

alam Roh (Primordial Covenant). 

Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu 

ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut, yang pada 

dasarnya : 1) merupakan tujuan  hidup dan 2) kesadaran bahwa 

hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Tuhan yang 

menciptakan kehidupan, memberikan amanah pada manusia  dan 

meminta pertanggungjawaban  sebaliknya manusia yang diciptakan 
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harus amanah mengatur bumi dan segala isinya serta memberikan 

pertanggungjawaban. 

Spiritual Accountability yang baik akan menghasilkan niat 

baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya 

akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan 

hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat 

menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan 

mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak 

akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat 

kerusakan di muka termasuk didalamnya adalah melakukan 

korupsi, sebaliknya justeru akan mempunyai niat yang sangat kuat 

untuk menghindari korupsi. 

Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan 

kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan 

kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat 

pula bersifat jangka panjang. 

Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada 

kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggungjawab 

manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat 

menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti 

korupsi. 

KPK bersama dengan para pakar telah melakukan 

identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 

nilai anti korupsi sebagai berikut : 1) jujur, 2) peduli, 3) mandiri, 4) 

disiplin, 5) tanggung jawab, 6) kerja keras, 7) sederhana, 8) berani, 

9) adil. 

Upaya-upaya untuk mengembalikan kembali nilai-nilai dan 

kebiasaan yang telah bergeser konteknya untuk dikembalikan lagi 

menjadi konteks positif, oleh Yudi Latief sering disebut sebagai 

penyembuhan nasional (National Healing), sebagai upaya untuk 

memulihkan kembali semangat dasar atau fitrah dari berdirinya 
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bangsa Indonesia. Terdapat 7 semangat dasar yang diharapkan 

dapat di tumbuhkan kembali di bumi Pertiwi Indonesia : 

a. Semangat ketakwaan pada Tuhan 

b. Semangat keikhlasan dan ketulusan 

c. Semangat pengabdian dan tanggungjawab 

d. Semangat menghasilkan yang terbaik 

e. Kekeluargaan 

f. Semangat keadilan dan kemanusiaan 

g. Semangat perjuangan 

Proses perubahan kebiasaan negatif menjadi positif dengan 

melakukan perubahan konteks berpikir dapat juga dilakukan  dalam 

kontek perubahan kompetensi, yaitu dengan cara  sikap, perilaku 

dan kompetensi negatif digabungkan dengan konteks negatif maka 

akan menghasilkan sikap, perilaku atau kompetensi positif, 

kemudian hasilnya “di kunci” menjadi suatu kesatuan yang kuat 

tertanam pada bawah sadar (Anchoring), dampak dari pendekatan 

perubahan tersebut yaitu ketika muncul situasi negatif, maka 

secara otomatis diikuti dengan konteks negatif, sehingga sikap dan 

perilaku yang muncul adalah positif. 

 

2.2. Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI 

       1. Manajemen Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting 

dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, 

berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral 

tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 

secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan pebuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang 

Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan 

yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 
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Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam 

menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui UU 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad 

untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin 

professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam 

manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun 

aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral 

serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas 

bagi masyarakat. 

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, 

etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan 

kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar 

selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul 

selaras dengan perkembangan jaman. 

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi 

selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi 

yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas 

birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut 

harus jelas.  

Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Berdasarkan jenisnya,  

Pegawai ASN terdiri atas:  

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan   

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.  
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Sedangkan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi 

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang 

menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi 

pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua 

golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota 

dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi 

dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin 

keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat 

memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas 

yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan 

karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat 

berwenang yaitu pejabat karier tertinggi. 

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai 

ASN berfungsi sebagai berikut:  

a. Pelaksana kebijakan publik;  

b. Pelayan publik; dan  

c. Perekat dan pemersatu bangsa Selanjutnya  

Pegawai ASN bertugas:  

a. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Memberikan pelayanan public yang professional dan 

berkualitas, dan 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
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pembangunan nasional  melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, 

serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN 

berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan 

yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus 

mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan 

pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. 

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat 

persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 

1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi 

martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan 

Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. 

Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan 

kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan 

dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan 

mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (Kepentingan 

bangsa dan Negara di atas segalanya). 

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang 

diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh 

hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak 

adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat 

meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan 

akuntabel, maka setiap ASN  diberikan hak.  

Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN  sebagai 

berikut PNS berhak memperoleh:  

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;  

b. Cuti;  
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c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;  

d. Perlindungan; dan  

e. Pengembangan kompetensi  

Sedangkan PPPK berhak memperoleh:  

a. Gaji dan tunjangan;  

b. Cuti;  

c. Perlindungan; dan  

d. Pengembangan kompetensi 

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan 

yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah 

sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang 

disebutkan dalam UU ASN adalah:  

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintah yang sah;  

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;  

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 

yang berwenang;  

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. Mmelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;   

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 

ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam 

maupun di luar kedinasan; 

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar 

Pegawai ASN:  

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan 

berintegritas tinggi;  

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;  

d. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

e. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 

Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 

pemerintahan; 

f. Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara; 7 

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara 

bertanggungjawab, efektif, dan efisien;  

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya;  

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 

kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 

kepentingan kedinasan;  

j. Ttidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari 

keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;  

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi 

dan integritas ASN; dan  

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan 

mengenai disiplin Pegawai ASN. 

      2. Whole of Goverment 

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif 

pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup 
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koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan 

pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan 

publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan 

interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah 

kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. 

WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek 

kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang 

selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya 

bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan 

informal. 

Pendekatan WoG dapat beroperasi dalam tataran 

kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan 

menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. 

Namun penataan ini tidak serta merta merubah kelembagaan, atau 

sebaliknya. 

Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat 

dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. 

Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk 

Indonesia dalam level-level tertentu.  

a. Penguatan koordinasi antar lembaga  

Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-

lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan 

manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang 

kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu 

alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada 

sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuahkoordinasi. 

Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat 

dilakukan lebih mudah.  

b. Membentuk lembaga koordinasi khusus  

Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang 

bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian 
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adalah salah satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi ini 

biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, 

atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang 

dikoordinasikannya.   

c. Membentuk gugus tugas  

Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi 

yang dilakukan di luar struktur  formal, yang sidatnya tidak 

permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah 

satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi 

tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk 

berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. 

d. Koalisi sosial  

Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan 

koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk 

pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia dalam 

masa pemerintahan Howard melakukan hal ini dengan 

mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis 

dan kelompok masyarakat. Koalisi sosial ini mendorong adanya 

penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada 

akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. 

Adapun berdasarkan polanya,  pelayanan publik dapat 

dibedakan juga dalam 5 (lima) macam pola pelayanan yang 

masing-masing diuaraikan sebagaimana berikut ini.  

a. Pola Pelayanan Teknis Fungsional  

Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu 

instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

kewenangannya. Pada pola pertama ini pelayanan yang 

dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya 

hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di 

sektor lain. WoG dapat dilakukan manakala pola pelayanan 
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publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki 

keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya.  

b. Pola Pelayanan Satu Atap   

Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu 

instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan 

masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat penguna izin 

untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum 

mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya.  

c. Pola Pelayanan Satu Pintu   

Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan 

secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya 

yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan 

WoG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam 

satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas 

menjadi 1 (satu) saja.  

d. Pola Pelayanan Terpusat  

Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi 

pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap 

pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan 

bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip 

dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. 

Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan 

koordinasi yang diberikan kepada koordinator.  

e. Pola Pelayanan Elektronik   

Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi 

dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elekronik atau 

on-line sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan 

kapasitas masyarakat pengguna. 
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Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen 

pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan 

publik. Manajemen pelayanan publik dimaksud meliputi:  

a. Pelaksanaan pelayanan;  

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;  

c. Pengelolaan informasi;  

d. Pengawasan internal;  

e. Penyuluhan kepada masyarakat;  

f. Pelayanan konsultasi; dan  

g. Pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 

     3. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di 

Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk 

barang dan /atau  jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat.  (Lembaga Administrasi Negara: 1998). 

Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi  

setiap   warga   negara    dan   penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 

unsur pertama, adalah  organisasi  penyelenggara pelayanan 

publik, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu 

orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,  dan 
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unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima 

oleh penerima layanan (pelanggan). 

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) 

disebutkan bahwa “Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau  

rangkaian  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. 

Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa 

prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan 

prima adalah:  

a. Partisipatif. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan 

masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya;  

b. Transparan 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi 

warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan 

pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: 

persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga 

harus diberi akses yang sebesarbesarnya untuk 

mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila 

mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah;  

c. Responsif   

Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik pemerintah wajib 

mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga 

negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis 

pelayanan publik yang mereka butuhkan akan  tetapi  juga  
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terkait  dengan  mekanisme penyelenggaraan layanan, jam 

pelayanan, prosedur, dan biaya     penyelenggaraan     

pelayanan.     Sebagai     klien masyarakat, birokrasi  wajib  

mendengarkan  aspirasi  dan keinginan masyarakat yang 

menduduki posisi sebagai agen; 

d. Tidak diskriminatif 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak 

boleh dibedakan antara satu warga negara   dengan   warga   

negara   yang   lain   atas   dasar perbedaan identitas warga 

negara, seperti: status sosial, pandangan politik, enisitas, 

agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan 

sejenisnya;  

e. Mudah  dan  Murah 

Penyelenggaraan  pelayanan  publik dimana masyarakat harus 

memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk 

memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan 

prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan 

tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam 

arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan 

layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini 

perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan 

melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi;  

f. Efektif dan Efisien 

Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan 

tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan 

mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara 

dalam jangka panjang) dan cara   mewujudkan   tujuan   tersebut   

dilakukan   dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang 

sedikit, dan biaya yang murah. 
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g. Aksesibel 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus 

dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam 

arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah 

dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.) dan dapat dijangkau 

dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan 

layanan tersebut.  

h. Akuntabel 

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai 

oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh 

karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik 

harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara 

formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih 

tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus 

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas 

melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme 

pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai 

social accountability.  

i. Berkeadilan 

Penyelenggaraan pelayanan publik  yang dilakukan oleh 

pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang 

penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang 

dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan 

sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu 

menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika 

berhadapan dengan kelompok yang kuat. 
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BAB III 

KEGIATAN AKTUALISASI 

 

3.1 Rancangan Aktualisasi 

1. Identifikasi Isu 

Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi 

beberapa isu atau problema yang ditemukan di instansi tempat 

bekerja, yaitu di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang. Isu-isu yang menjadi dasar rangcangan aktualisasi 

ini bersumber dari tiga aspek : (1) Whole of Goeverment, (2) 

Pelayanan Publik, (3) Manajemen ASN. Sumber isu yang diangkat 

berasal dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), inovasi dan inisiatif penulis yang disetujui mentor 

dan coach, serta penugasan atasan. 

Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya 

akan menjelaskan jabatan saya. Jabatan saya adalah Pembimbing 

Kesehatan Kerja Ahli Pertama di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Adapun uraian tugas/pekerjaan saya adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan identifikasi bahaya potensial di lingkungan kerja 

b. Melakukan pengamatan lingkungan kerja secara sederhana 

c. Melakukan penilaian risiko 

d. Melakukan Pengendalian risiko 

e. Menentukan media yang digunakan dan tempat kerja dalam 

rangka pengenalan ergonomi. 

f. Tugas/pekerjaan lainnya. 

Isu adalah problematika di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang khususnya Ruangan Poli TB memerlukan 

solusi berdasarkan nilai-nilai dasar dan peran serta kedudukan 

PNS. Penetapan isu harus disaring melalui nilai-nilai peran daan 

kedudukan PNS dalam NKRI, serta melalui proses kualitas 
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scanning dengan USG (Urgency, Seriousness, Growth). Adapun 

isu-isu yang ditemukan penulis di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang antara lain : 

a. Tidak ergonominya sarana prasarana di fasilitas yang ada pada 

Ruangan Pojok ASI. 

b. Tidak ergonominya sarana prasarana di fasilitas yang ada pada 

Ruangan Anak. 

c. Tidak ergonominya dan belum teridentifikasi potensi bahaya 

sarana prasarana dan pekerjaan  pada Ruangan Unit Pelayanan 

TB. 

 

2. Isu yang diangkat 

Dari identifikasi isu yang dikemukakan di atas, maka penulis 

akan menentukan isu yang diangkat, penulis menggunakan teknih 

USG yang mana pengertian USG (Urgency, Seriousness, Growt) 

adalah sebagai berikut : 

a. Urgency (U) 

Seberapa mendesak isu tersebut dengan waktu yang tersedia 

serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan 

masalah yang menyebabkan isu tersebut. 

b. Seriousness (S) 

Seberapa serius isu tersebut perlu di bahas dikatikan dengan 

akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang 

menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-

masalah lain kalau masalah isu tidak dipecahkan.  

Perlu dipahami bahwa dalam keadaan yang sama, suatu 

masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius 

bla dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.  
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c. Growth (G)  

Seberapa besar kemungkinan-kemungkinan isu tersebut 

menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu 

akan semakin memburuk jika dibiarkan. 

Penentuan kualitas kriteria isu dengan metode USG 

(Urgency, Seriousness, Growt) dilakukan dengan pembobotan 1 

sampai dengan 5 untuk setiap kriterianya, adapun keterangan dari 

setiap bobot, yaitu pada tabel 3.1 dan 3.2: 

Tabel 3.1 

Bobot Penetapan Kriteria Kualitas ISU USG 

 Bobot Keterangan 

5 Sangat kuat pengaruhnya 

4 Kuat pengaruhnya 

3 Sedang pengaruhnya 

2 Kurang pengaruhnya 

1 Sangat kurang pengaruhnya 

  

Tabel 3.2 

Perumusan Isu Dan Penetapan Isu 

No. 
Prioritas 

Masalah 

USG 
Total Ranking 

U S G 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

Tidak 

ergonominya 

sarana 

prasarana di 

fasilitas yang 

ada pada 

Ruangan 

Pojok ASI 

4 4 4 12 2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. 

Tidak 

ergonominya 

sarana 

prasarana di 

fasilitas yang 

ada pada 

Ruangan Anak 

3 3 4 10 3 

3. 

Tidak 

ergonominya 

dan belum 

teridentifikasi 

potensi 

bahaya sarana 

prasarana dan 

pekerjaan  

pada Ruangan 

Unit 

Pelayanan TB 

5 5 5 15 1 

 

Berdasarkan hasil analisa isu menggunakan alat analisa 

USG (Urgency, Seriousness, Growt) di atas dapat dilihat 

bagaimana kualitas isu yang ada. Isu yang mendapatkan prioritas 

tertinggi adalah isu final/isu (core issue) yang perlu diangkat yaitu : 

“Tidak ergonominya dan belum teridentifikasi potensi bahaya 

sarana prasarana dan pekerjaan  pada Ruangan Unit Pelayanan 

TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang” dan 

menjadi isu yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya. 
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Jika isu tersebut tidak bias segera dipecahkan maka akan 

mengangkibatkan/berdampak pada hal-hal lain sebagai berikut : 

a. Apabila prinsip ergonomi dan identifikasi bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB tidak dilakukan maka hal-hal yang sering timbul 

antara lain : Stress akibat kerja oleh pekerja dengan memiliki 

ruangan yang tidak berdasarkan ergonomi K3, munculnya 

ketidaknyamanan dalam bekerja dan kecelakaan akibat kerja 

oleh pekerja. 

b. Pasien yang datang akan mengalami ketidaknyamanan selama 

pengobatan 

c. Bisa menularkan penyakit TB ke pasien lainnya. 

d. Kurangnya kepercayaan pasien terhadap pelayanan puskesmas 

bagi pasien yang ingin berobat. 

 

3. Kegiatan Pemecahan Isu 

Menyadari bahwa core isu ini bersifat complicated  atau tidak 

bersifat tunggal, sehingga saya mengusulkan beberapa kegiatan 

pemecahan masalah sebagai salah satu rangkaian kegiatan besar, 

kegiatan yang saya usulkan ini berasal daritugas dari atasan dan dari 

inisiatif sendiri yang disetujui oleh atasan saya. Kegiatan yang 

diusulkan untuk memecahkan isu di atas adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

b. Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

c. Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

d. Membuat Banner SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 
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e. Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan di atas akan saya 

laksanakan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

dengan menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan 

penerapan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI (Manajemen 

ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government) sehingga 

diharapkan dapat berkontribusi mendukung terwujudnya visi, misi 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang dan juga 

diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai organisasi di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang.  

 

4. Rencana dan Tahapan Kegiatan 

Adapun rencana dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan 

dalam rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Kegiatan mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang penting dilakukan sehingga dapat diketahuinya 

potensi bahaya di tempat kerja tentang cara pekerjaan yang 

dilakukan, ergonomi peralatan yang digunakan oleh petugas dan 

kenyamanan dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. 

Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan pencatatan terhadap identifikasi bahaya kesehatan 

dan keselamatan yang ada di ruangan. 

2) Melakukan investigasi pada setiap inseden yang terjadi. 
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3) Melakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi 

darurat dan aktivitas non-rutin. 

4) Melakukan pengelompokkan bahaya di tempat kerja. 

b. Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang 

Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan konsultasi dengan atasan terkait perubahan 

ruangan. 

2) Mencari informasi desain ruangan Poli TB di berbagai sumber. 

3) Membuat rancangan desain ruangan yang akan dilakukan 

terhadap Ruangan Unit Pelayanan TB. 

4) Melakukan koordinasi dengan atasan tentang desain ruangan. 

c. Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Berkoordinasi dengan petugas TB untuk mempersiapkan 

pemindahan barang. 

2) Mengajak pegawai untuk menata ruangan. 

3) Mengeluarkan barang-barang yang dapat mengganggu 

pelayanan pemeriksaan TB. 

4) Melakukan penataan ruangan sesuai dengan desain yang 

telah disepakati dengan atasan. 

5) Mendokumentasikan hasil penataan ruangan. 

6) Membuat laporan kepada atasan setelah dilakukan penataan 

ruangan. 

 

 

 



 

46 
 

d. Membuat Banner Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan konsultasi rancangan pembuatan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya dengan atasan. 

2) Membuat rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang 

akan dilakukan di Ruangan Unit Pelayanan TB  

3) Memberikan rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya yang telah dibuat kepada atasan  

4) Melakukan revisi pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya. 

5) Meminta tanda tangan pengesahan revisi Banner SOP dan 

Potensi Bahaya kepada atasan. 

6) Melakukan pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya. 

e. Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Adapun tahapan kegiatan yang ingin dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Melakukan konsultasi pembuatan stiker yang akan dibuat. 

2) Membuat rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

3) Memberikan rancangan pembuatan dengan atasan terkait 

pembuatan draft stiker tanda bahaya terkait pembuatan draft 

stiker tanda bahaya. 

4) Melakukan revisi draft stiker tanda bahaya sesuai dengan 

arahan dari atasan. 
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5) Meminta tanda tangan pengesahan revisi Stiker kepada 

atasan. 

6) Melakukan pencetakan dan meletakkan stiker. 

 

5. Relevansi Kegiatan dengan Nilai dan Kedudukan dan Peran PNS 

Adapun Relevansi Kegiatan dengan Nilai dan Kedudukan dan 

Peran PNS yang akan dilakukan dalam rancangan aktualisasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Adapun nilai dan kedudukan dan peran PNS yang 

terkandung dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1) Akuntabilitas dan Etika Publik  

Pada saat melakukan pencatatan terhadap identifikasi 

bahaya kesehatan dan keselamatan yang ada di ruangan 

(tahapan 1) saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabilitas 

yaitu transparansi dengan cara memberikan penilaian apa 

adanya terhadap potensi bahaya di tempat kerja sehingga saya 

dapat mengetahui potensi bahaya ditempat kerja Unit 

Pelayanan TB.  

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai etika publik yaitu hormat dan sopan santun dengan cara 

menghormati dan lawan bicara dengan sopan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dalam 

melakukan pencatatan identifikasi adanya informasi yang jelas 

dari petugas Unit Pelayanan TB. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya  informasi bahaya keselamatan dan keselamatan 

di tempat kerja yang didapat dari petugas Unit Pelayanan TB. 
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2) Anti Korupsi  dan Whole of Goals 

Pada saat melakukan investigasi pada setiap insiden 

yang terjadi (tahapan 2) saya akan mengaktualisasikan nilai 

anti korupsi yaitu jujur dan tanggung jawab dengan cara 

melakukan investigasi sesuai dengan apa yang ada dilapangan 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang 

dicatat. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai Whole of Goals yaitu koordinasi dengan cara melakukan 

Tanya jawab kepada petugas Unit Pelayanan TB tentang 

bagaimana petugasnya berkerja dan lingkungan apa yang 

dapat mempengaruhi pola kerja petugas TB sehingga 

didapatkan informasi yang jelas tentang faktor-faktor penyebab 

yang dapat mempengaruhi potensi bahaya ditempat kerja 

sehingga dapat meminimalisir kecelakaan ditempat kerja. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu diketahuinya faktor-faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi potensi bahaya ditempat kerja sehingga dapat 

meminimalisir kecelakaan ditempat kerja dan menciptakan 

lingkungan kerja yang aman 

3) Manajemen ASN  

Pada saat melakukan identifikasi bahaya yang terkait 

dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin (tahapan 3) saya 

akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu penilaian 

kinerja dengan cara  memberikan penilaian kerja kepada 

petugas Unit Pelayanan TB secara objektif terkait potensi 

bahaya yang ada saat kerja sehingga dapat diketahuinya 

kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari tahapan aktivitas 

ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari 
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tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin 

dalam pekerjaan sehari-hari yang dilakukan. 

4) Nasionalisme dan Komitmen Mutu  

Pada saat melakukan pengelompokkan bahaya di 

tempat kerja (tahapan 4) saya akan mengaktualisasikan nilai 

Nasionalisme yaitu sila ke Empat yaitu bijaksana dalam 

penentuan tindakan dengan cara pengelompokkan bahaya di 

tempat kerja berdasarkan prioritas bahaya ditempat kerja 

sehingga akan diketahuinya potensi bahaya dalam jangka 

waktu dekat dan  panjang  

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai komitmen mutu yaitu mengutamakan pencapaian hasil 

dengan cara menjelaskan realita kenyataan yang ada di 

ruangan sehingga prioritas bahaya ditempat kerja maka akan 

diketahuinya potensi bahaya dalam jangka waktu dekat dan  

panjang. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya pengelompokkan prioritas bahaya ditempat kerja 

maka akan diketahuinya potensi bahaya dalam jangka waktu 

dekat dan  panjang 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

melakukan identifikasi bahaya maka diharapkan dapat 

menghasilkan identifikasi kekurangan dari Sistem Manajemen 

K3 di Ruangan Unit Pelayanan TB sehingga diharapkan dapat 

berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Visi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang “Mewujudkan Kecamatan 

Gerunggang Sehat dan Mandiri 2023” dan juga diharapkan 

dapat berkontribusi mendukung Misi  UPTD. Puskesmas 
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Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu “Meningkatkan 

kualitas mutu pelayanan kesehatan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif sesuai standar mutu”. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan melakukan 

identifikasi bahaya sehingga diharapkan teridentifikasi 

permasalahan ruangan yang berpotensi menyebabkan bahaya 

di tempat kerja  maka akan memperkuat nilai – nilai organisasi 

UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya nilai “Akuntabel”. 

b. Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang 

Adapun nilai dan kedudukan dan peran PNS yang 

terkandung dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1) Nasionalisme, WOG dan Manajemen ASN 

Pada saat melakukan konsultasi dengan atasan terkait 

perubahan ruangan (tahapan 1) saya akan mengaktualisasikan 

nilai Nasionalisme yaitu sila ke 4 yaitu musyawarah dengan 

cara melakukan tanya jawab dengan atasan untuk meminta 

saran dan masukkan terkait rencana desain sarana dan 

prasarana ruangan Unit Pelayanan TB sehingga mendapatkan 

masukkan /saran terkait rancangan desain ruangan  dari 

atasan. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai WOG yaitu koordinasi dengan atasan, terkait rancangan 

yang akan dibuat sehingga terjadi dual control di dalam setiap 

pekerjaan. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai Manajemen ASN yaitu penilaian kinerja dan kebutuhan 
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dengan cara pimpinan dapat melakukan penilaian hasil kerja 

dari identifikasi bahaya di tempat kerja yang dilakukan 

menggunakan desain ruangan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu mendapatkan masukkan /saran terkait rancangan desain 

ruangan dari atasan. 

2) Komitmen Mutu  

Pada saat melakukan mencari contoh desain ruangan 

Poli TB di berbagai sumber (tahapan 2) saya akan 

mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu yaitu efektif dan 

efesien dengan cara mencari di sumber buku ataupun internet 

dengan melihat dari susunan sarana dan prasarana yang efektif 

dan efesien sehingga tepat guna dan sasaran. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya contoh desain ruangan Poli TB dengan 

berdasarkan sumber yang relevan dan jelas 

3) Akuntabilitas  

Pada saat melakukan membuat rancangan desain 

ruangan yang akan dilakukan terhadap Ruangan Unit 

Pelayanan TB (tahapan 3) saya akan mengaktualisasikan nilai 

akuntabilitas yaitu kejelasan dengan cara mencari sumber 

yang jelas tentang tata ruang di Unit Pelayanan TB di buku 

tentang tata ruang di Puskesmas dan sumber internet lainnya 

sehingga di dapat informasi yang jelas tentang penataan ruang 

dengan benar.  

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu tersedianya rancangan desain ruangan. 

4) Etika Publik dan Anti Korupsi  

Pada saat melakukan koordinasi dengan atasan tentang 

desain ruangan (tahapan 4) saya akan mengaktualisasikan nilai 

etika publik yaitu kerjasama dengan cara berkomunikasi 
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dengan atasan tentang rancangan desaign ruangan yang ingin 

dilakukan sehingga mendapatkan persetujuan pimpinan dalam 

melakukan penataan ruangan. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai anti korupsi yaitu mandiri dan tanggung jawab dengan 

cara melakukan penataan ruangan dengan penuh rasa 

tanggung jawab dengan berdasarkan sumber yang jelas dan 

dikerjakan sendiri dalam pencariannya sehingga didapatkan 

hasil desain berdasarkan masukkan/saran dari atasan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu tersedianya hasil desain berdasarkan masukkan/saran 

dari atasan. 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat desain rancangan ruangan maka diharapkan dapat 

menghasilkan desain ruangan yang ergonomis sehingga 

diharapkan dapat meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja  

dalam mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang “Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat 

dan Mandiri 2023” dan juga diharapkan dapat berkontribusi 

mendukung Misi  UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya 

butir ke 2 yaitu “ “Meningkatkan kualitas mutu pelayanan 

kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

sesuai standar mutu”. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan melakukan 

rancangan desain sarana dan prasaran sehingga diharapkan 
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dapat menghasilkan desain ruangan yang ergonomis  maka 

akan memperkuat nilai – nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya nilai “Inovatif”. 

c. Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Adapun nilai dan kedudukan dan peran PNS yang 

terkandung dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1) Etika Publik  

Pada saat melakukan berkoordinasi dengan petugas TB 

untuk mempersiapkan pemindahan barang (tahapan 1) saya 

akan mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu konflik 

kepentingan dengan cara mengkomunikasikan kepada 

pengelola penyakit TB tidak ada kepentingan pribadi dalam 

melakukan penataan dan penataan ruangan sangat dibutuhkan 

sehingga dapat  mencegah terjadinya bahaya ditempat kerja 

dan penyakit akibat kerja. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dengan 

petugas poli dan dapat melakukan pengecekan barang-barang 

yang berguna dan tidak berguna. 

2) Akuntabilitas 

Pada saat melakukan mengajak pegawai untuk menata 

ruangan (tahapan 2) saya akan mengaktualisasikan nilai 

akuntabilitas yaitu partisipasi dengan cara mengajak petugas 

poli TB bersama melakukan penataan ruangan sehingga 

terciptanya suasana kekeluargaan dan gotong royong antar 

petugas. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya suasana kekeluargaan dan gotong royong antar 

petugas. 
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3) Nasionalisme  

Pada saat melakukan kegiatan mengeluarkan barang-

barang yang dapat mengganggu pelayanan pemeriksaan TB 

(tahapan 3) saya akan mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

yaitu pencerminan sila ke 3 yaitu bekerjasama dengan cara 

bersama-sama mengeluarkan barang yang ada diruangan 

sehingga adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan 

pemanfaatannya dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan 

potensi bahaya ditempat kerja. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan 

pemanfaatannya dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan 

potensi bahaya ditempat kerja 

4) Komitmen Mutu dan Anti Korupsi  

Pada saat melakukan penataan ruangan sesuai dengan 

desain yang telah disepakati dengan atasan (tahapan 4) saya 

akan mengaktualisasikan nilai komitmen mutu yaitu kepuasan 

dengan cara adanya kepuasan yang timbul dengan melakukan 

penataan ruang bersama dengan petugas Unit Pelayanan TB 

sehingga didapatkan hasil ruangan yang ergonomis dalam 

bekerja. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab dengan cara 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rancangan yang 

telah disepakati dengan atasan sehingga menghasilkan 

ruangan yang ergonomis dalam bekerja. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis. 

5) Manajemen ASN  

Pada saat melakukan pendokumentasiaan hasil 

penataan ruangan (tahapan 5) saya akan mengaktualisasikan 
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nilai manajemen ASN yaitu penilaian kerja  dengan cara 

melakukan bukti kerja sebelum dilakukan penataan dan 

sesudah penataan ruangan sehingga didapat bukti konkrit 

penilaian kerja yang dilakukan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya bukti foto sebelum dan sesudah perubahan 

ruangan. 

6) WOG  

Pada saat membuat laporan kepada atasan setelah 

dilakukan penataan ruangan (tahapan 6) saya akan 

mengaktualisasikan nilai WOG yaitu evaluasi dengan cara 

membuat laporan kegiatan penataan ruangan Unit Pelayanan 

TB sehingga menjadi bahan dokumentasi laporan dalam 

penataan ruangan Unit Pelayanan TB. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya laporan hasil evaluasi penataan ruangan. 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat penataan ruangan diharapkan keselamatan dan 

kesehatan kerja petugas poli dan pasien terhindar dari bahaya 

sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung 

terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

“Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 

2023” dan juga diharapkan dapat berkontribusi mendukung 

Misi  UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 

yaitu “Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar 

mutu”. 
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Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat 

Penataan ruangan ruangan Unit Pelayanan TB diharapkan 

dapat terhidar dari penyakit akibat kerja maka akan 

memperkuat nilai – nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya nilai “handal dan terampil”. 

d. Membuat Banner Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

1) Nasionalisme dan Etika Publik 

Pada saat melakukan konsultasi rancangan pembuatan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya (tahapan 1) saya akan 

mengaktualisasikan nilai nasionalisme sila ke 4 yaitu 

musyawarah dengan cara meminta arahan dan masukan 

pimpinan tentang standar pelayanan prosedur dan potensi 

bahaya yang telah diidentifikasi sehingga draft yang akan 

disusun dapat bermanfaat dalam pekerjaan. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai etika publik yaitu kerjasama dengan cara menjalin 

hubungan komunikasi yang baik tentang SOP dan Potensi 

bahaya yang ingin dibuat sehingga mendapatkan persetujuan 

dalam pembuatan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft 

rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang 

akan digunakan. 

2) Akuntabilitas  

Pada saat membuat rancangan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya yang akan dilakukan di Ruangan Unit 

Pelayanan TB (tahapan 2) saya akan mengaktualisasikan nilai 
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akuntabilitas yaitu Kepastian kebijakan dengan cara 

memastikan kembali draft untuk pembuatan banner SOP dan 

bahaya ditempat kerja telah sesuai dengan arahan pimpinan 

dengan mengecek kembali arahan dan masukan pimpinan 

sehingga didapatkan hasil yang sudah disepakati dengan 

pimpinan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya draft rancangan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya ditempat kerja. 

3) Komitmen Mutu  

Pada saat memberikan rancangan pembuatan Banner 

SOP dan Potensi Bahaya (tahapan 3) saya akan 

mengaktualisasikan nilai komitmen mutu yaitu pencapaian 

hasil dan kinerja pegawai  dengan cara melakukan penilaian 

yang dilakukan oleh atasan terhadap rancangan draft banner 

SOP dan bahaya di tempat kerja sehingga menjadi acuan 

penilaian kinerja pegawai agar lebih baik lagi kedepannya. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft 

rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang 

akan digunakan. 

4) Manajemen ASN  

Pada saat melakukan revisi pembuatan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya (tahapan 4) saya akan mengaktualisasikan 

nilai manajemen ASN yaitu melakukan penyusunan dan 

penetapan dengan cara kebutuhan berdasarkan masukkan 

dan arahan dari atasan sehingga sesuai dengan rencana 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya berdasarkan 

masukan dan arahan pimpinan. 
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Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya hasil revisi draft Banner SOP dan Potensi Bahaya 

berdasarkan masukkan/saran dari atasan. 

5) WOG  

Pada saat melakukan meminta tanda tangan 

pengesahan revisi Banner SOP dan Potensi Bahaya kepada 

atasan (tahapan 5) saya akan mengaktualisasikan nilai WOG 

yaitu pengasawan dengan cara meminta tanda tangan kepada 

atasan tentang pengesahan dari draft banner SOP dan potensi 

bahaya yang telah disetujui sehingga mendapatkan 

persetujuan dari atasan untuk di cetak. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Banner 

SOP dan Potensi Bahaya yang telah disetujui. 

6) Anti Korupsi dan Pelayanan Publik 

Pada saat melakukan pencetakan dan meletakkan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya (tahapan 6) saya akan 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan 

cara mencetak banner dengan tenaga dan biaya sendiri 

sehingga tidak membebani anggaran kantor. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai pelayanan publik yaitu aksesibel dengan cara  

penempatan banner pada tempat yang dapat kelihatan dan 

terbaca oleh petugas dan pasien sehingga informasi yang ingin 

disampaikan melalui banner SOP dan Potensi bahaya dapat 

tersampaikan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu tersedianya Banner SOP dan Potensi Bahaya di 

Ruangan Unit Pelayanan TB. 
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Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat Banner SOP dan Potensi Bahaya diharapkan dapat 

menghasilkan Pola kerja yang berdasarkan pola ergonimis 

dalam bekerja dan diketahuinya potensi bahaya ditempat kerja 

sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung 

terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

“Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 

2023” dan juga diharapkan dapat berkontribusi mendukung 

Misi  UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 

yaitu “Meningkatkan kualitas mutu pelayanan. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat 

Banner SOP dan Potensi Bahaya ruangan Unit Pelayanan TB 

mengenai tata cara, alat pelindung diri yang digunakan serta 

potensi bahaya yang kemungkinan terjadi saat bekerja 

sehingga diharapkan terciptanya keselamatan dan kesehatan di 

tempat kerja maka akan memperkuat nilai – nilai organisasi 

UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya nilai “Inovatif”. 

e. Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

1) Etika Publik dan WOG 

Pada saat melakukan konsultasi pembuatan stiker yang 

akan dibuat (tahapan 1) saya akan mengaktualisasikan nilai 

etika publik yaitu kerjasama dengan cara melakukan 

pemecahan masalah bersama-sama dengan pimpinan 

membicarakan rancangan draft pembuatan stiker tanda bahaya 
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sehingga didapatkan rancangan draft  stiker tanda bahaya 

ditempat kerja. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualiasasikan 

nilai WOG yaitu koordinasi dengan cara menjalin hubungan 

komunikasi yang baik menanyakan saran yang tepat dalam 

pembuatan stiker tanda bahaya sehingga didapatkan hubungan 

yang baik antara atasan dan bawahan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu mendapatkan masukkan /saran terkait dengan rancangan 

Stiker yang akan digunakan. 

2) Akuntabilitas dan Komitmen Mutu 

Pada saat membuat rancangan stiker tanda bahaya di 

Ruangan Unit Pelayanan TB (tahapan 2) saya akan 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dengan 

cara menkaji kembali apa yang menjadi masukan dari pimpinan 

untuk melakukan pembuatan stiker sehingga didapatkan hasil 

yang optimal. 

Pada tahapan ini juga saya akan mengaktualisasikan 

nilai Komitmen Mutu yaitu efektif dan efesien dengan cara 

melakukan rancangan pembuatan stiker dengan tepat guna 

sehingga hasil pembuatan dapat benar-benar dimanfaatkan 

dengan menggunakan biaya seminimal mungkin dan tidak 

terlepas dari konteks yang telah didapat arahan pimpinan.  

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya draft rancangan stiker. 

3) Nasionalisme 

Pada saat memberikan rancangan pembuatan dengan 

atasan terkait pembuatan draft stiker tanda bahaya (tahapan 3) 

saya akan mengaktualisasikan nilai nasionalisme yaitu sila ke 

4 yaitu musyawarah dengan cara mendiskusikan dengan 

atasan tentang usulan draft stiker yang akan dibuat dengan 
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tetap meminta arahan dan masukkan sehingga didapatkan 

rancangan yang bisa dimanfaatkan oleh petugas Unit 

Pelayanan TB. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft 

rancangan stiker tanda bahaya dari atasan. 

4) Manajemen ASN  

Pada saat meminta tanda tangan pengesahan revisi 

Stiker kepada atasan (tahapan 4) saya akan 

mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu melakukan 

penyusunan dan penetapan dengan cara melakukan revisi 

desain yang telah ada berdasarkan arahan dan masukkan dari 

atasan sehingga setelah adanya masukkan dari pimpinan maka 

desain yang akan digunakan mendapatkan persetujuan dari 

pimpinan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya hasil revisi stiker tanda bahaya berdasarkan 

masukkan/saran dari atasan. 

5) WOG  

Pada saat meminta tanda tangan pengesahan revisi 

Stiker kepada atasan (tahapan 5) saya akan 

mengaktualisasikan nilai WOG yaitu pengawasan dengan cara 

yaitu mendapatkan tanda tangan pengesahan dari atasan 

bahwa desain yang sebelumnya telah dilakukan revisi sehingga 

desain rancangan yang dibuat mendapat persetujuan dari 

atasan dan siap untuk dicetak. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Stiiker 

yang telah disetujui. 

 

 



 

62 
 

6) Anti Korupsi dan Pelayanan Publik 

Pada saat melakukan pencetakan dan meletakkan Stiker 

di Ruangan Unit Pelayanan TB (tahapan 6) saya akan 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan cara 

dengan cara mencetak stiker dengan tenaga dan biaya sendiri 

sehingga tidak membebani anggaran kantor. 

Pada tahapan ini saya juga akan mengaktualisasikan 

nilai pelayanan publik yaitu aksesibel dengan cara  menempel 

stiker pada tempat yang dapat kelihatan dan terbaca oleh 

petugas sehingga informasi yang ingin disampaikan melalui 

stiker dapat tersampaikan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini 

yaitu tersedianya stiker tanda  Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat stiker tanda bahaya diharapkan dapat menghasilkan 

Pekerja mengetahui potensi bahaya di tempat kerja sehingga 

diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya 

Visi UPTD. Puskesmas Gerunggang “Mewujudkan 

Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 2023” dan juga 

diharapkan dapat berkontribusi mendukung Misi  UPTD. 

Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar 

mutu”. 
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Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat 

stiker tanda bahaya di ruangan Unit Pelayanan TB sehingga 

diharapkan dapat diketahuinya potensi bahaya maka 

menguatkan nilai – nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya dapat memperkuat nilai yaitu 

“Inovatif”. 

 

6. Jadwal Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

Kegiatan yang telah diuraikan di atas akan dilaksanakan 

selama masa off campus dimana penulis melaksanakan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang sebagaimana jadwal 

berikut : 

Tabel 3.3 

Jadwal Rancangan Aktualisasi 

No. Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu  

ke - 

Minggu  

ke - 

Minggu 

ke - 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. 

 

 

Mengidentifikasi 

bahaya di Ruangan 

Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2. 

Membuat desain 

rancangan sarana 

dan prasarana  di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

         

3. 

Melakukan Penataan 

di Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

         

4. 

Membuat Banner 

SOP dan Potensi 

Bahaya di Ruangan 

Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

         

5. 

Membuat stiker 

tanda bahaya di 

tempat kerja di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 
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3.2    Capaian Aktualisasi 

1. Deskripsi Core Isu dan Strategi  Penyelesaiannya 

Dari isu  yang terpilih core issu   tidak ergonominya dan belum 

teridentifikasi potensi bahaya sarana prasarana dan pekerjaan  pada 

Ruangan Unit Pelayanan TB maka penulis berupaya untuk  

mengoptimalkan  kegiatan  untuk dapat  memecahkan   masalah  

tersebut karena kalau  masalah/isu  tersebut belum  dapat 

diselesaikan maka  akan berpengaruh terhadap  pencapaian   visi, 

misi    dan  penguatan nilai organisasi  yang  telah ditetapkan. 

Sebagaimana disebutkan di atas jika core isu itu tidak bisa dicarikan  

pemecahannya maka  mengakibatkan    hal-hal   sebagai berikut :  

a. Apabila prinsip ergonomi dan identifikasi bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB tidak dilakukan maka hal-hal yang sering timbul 

antara lain : Stress akibat kerja oleh pekerja dengan memiliki 

ruangan yang tidak berdasarkan ergonomi K3, munculnya 

ketidaknyamanan dalam bekerja dan kecelakaan akibat kerja oleh 

pekerja. 

b. Pasien yang datang akan mengalami ketidaknyamanan selama 

pengobatan 

c. Bisa menularkan penyakit TB ke pasien lainnya. 

d. Kurangnya kepercayaan pasien terhadap pelayanan puskesmas 

bagi pasien yang ingin berobat. 

Pemecahan gagasan  menyelesaikan   core  isu  tersebut   

yaitu dengan   melaksanakan kegiatan  melalui  tahapan 

tahapannnya   dengan  pengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS  dan 

juga mengaktualisasikan  nilai kedudukan   dan    peran  PNS dalam 

NKRI. Hasil pelaksanaan kegiatan dan tahapan-tahapannya 

bermanfaat  bidang tugas penulis namun  juga secara umum   akan  

berrmanfaat lebih luas yaitu manfaat yang dirasakan oleh pihak-

pihak pemangku kepentingan/stakeholder. 
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2. Jadwal Aktualisasi 

            Kegiatan yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan 

selama masa off kampus, saya melaksanakan di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang sebagaimana berikut : 

Tabel 3.4 
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

 

No. Kegiatan 

Maret April Mei 

Minggu  

ke - 

Minggu  

ke - 

Minggu 

ke - 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. 

Mengidentifikasi 

bahaya di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. 

Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

 

         

2. 

Membuat desain 

rancangan sarana 

dan prasarana  di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. 

Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3. 

Melakukan 

Penataan di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. 

Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

         

4. 

Membuat Banner 

SOP dan Potensi 

Bahaya di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. 

Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

         

5. 

Membuat stiker 

tanda bahaya di 

tempat kerja di 

Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

UPTD. 

Puskesmas 

Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 
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3. Hasil Pelaksanaan Aktualisasi  

Berdasarkan  kegiatan   aktualisasi    yang  telah  saya 

laksanakan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang  

dari   tanggal 27 Maret sampai dengan 03 Mei 2019 yang  terdiri   

dari  5 (lima)   kegiatan yaitu :  

a. Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

b. Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

c. Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

d. Membuat Banner SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

e. Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Maka   uraian kegiatan  yang  telah  saya   aktualisasikan  

akan saya  jelasakan   satu   persatu dalam penjelasan di bawah ini : 

Kegiatan I : 

Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang memang 

sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan dari kebijakan yang ada saat ini, sehingga dapat 

dipetakan usulan penyempurnaan kebijakan agar terjadi keterpaduan 

antara kebijakan dan kejelasan/keterukuran proses identifikasi 

bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang.  
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Kegiatan   ini  telah saya   laksanakan  selama   4 hari   dari  

tanggal 01  sampai   dengan 04 April 2019 di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Kegiatan   tersebut telah   saya  

aktualisasikan  sesuai   dengan   tahapan-tahapan  yang telah saya 

rancang/rencanakan  sebelumnya dan setiap tahapan kegiatan yang 

saya lakukan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar   PNS yaitu 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan anti Korupsi) dan juga   nilai-nilai kedudukan  dan peran  PNS 

dalam NKRI (Manajemen ASN, WoG dan Pelayanan Publik).  

Pelaksanaan tahapan tersebut  akan saya uraian sebagai berikut : 

Tahapan 1 Kegiatan 1 : Melakukan pencatatan terhadap 

identifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan yang ada di 

ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  

Tanggal 01 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Akuntabilitas dan Etika Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencatatan terhadap identifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan 

yang ada di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan   

nilai akuntabilitas yaitu transparansi dengan cara memberikan 

penilaian apa adanya terhadap potensi bahaya di tempat kerja 

sehingga saya dapat mengetahui potensi bahaya ditempat kerja Unit 

Pelayanan TB. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai etika 

publik yaitu hormat dan sopan santun dengan cara menghormati 

dan lawan bicara dengan sopan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar sehingga dalam melakukan pencatatan 
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identifikasi adanya informasi yang jelas dari petugas Unit Pelayanan 

TB. Informasi yang di dapat tentang bahaya di tempat kerja 

bersumber dari petugas Unit Pelayanan TB yaitu Ibu Febry Talia 

Sanika, AMK. dan Ibu Ria Carolina, AMK sedangkan untuk bagian 

pemeriksaan laboratorium informasinya didapat dari petugas 

laboratorium yaitu Ibu Hetty Octavia, AMAK. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 1 kegiatan 1 

ini  adalah adanya  informasi bahaya keselamatan dan keselamatan 

di tempat kerja. Dokumentasi tahapan 1 kegiatan 1 adalah sebagai 

berikut : 

1) Dokumen Data informasi bahaya keselamatan dan keselamatan di 

tempat kerja. 

Gambar 3.1 
Dokumen Tahapan 1 Kegiatan 1 
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2) Foto melaksanakan tahapan 1 kegiatan 1 
 

Gambar 3.2 
Foto Tahapan 1 Kegiatan 1 

         
 
 

Tahapan 2 Kegiatan 1 : Melakukan investigasi pada setiap 

inseden yang terjadi                

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 02 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan 

peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut : 

Anti Korupsi  dan Whole of Goals : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan Melakukan 

investigasi pada setiap inseden yang terjadi di ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan   nilai anti korupsi 

yaitu jujur dan tanggung jawab dengan cara melakukan 

investigasi sesuai dengan apa yang ada dilapangan sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan terhadap apa yang dicatat. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai Whole 

of Goals yaitu koordinasi dengan cara melakukan Tanya jawab 
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kepada petugas Unit Pelayanan TB tentang bagaimana petugasnya 

berkerja dan lingkungan apa yang dapat mempengaruhi pola kerja 

petugas TB sehingga didapatkan informasi yang jelas tentang 

faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi potensi bahaya 

ditempat kerja sehingga dapat meminimalisir kecelakaan ditempat 

kerja. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 2 kegiatan 1 

ini  diketahuinya faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi 

potensi bahaya ditempat kerja sehingga dapat meminimalisir 

kecelakaan ditempat kerja. Dokumentasi tahapan 2 kegiatan 1 

adalah sebagai berikut : 

1) Dokumen diketahuinya faktor-faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi potensi bahaya ditempat kerja sehingga dapat 

meminimalisir kecelakaan ditempat kerja. 

Gambar 3.3 
Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 1 
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2) Foto melaksanakan tahapan 2 kegiatan 1 
 

Gambar 3.4 
Foto Tahapan 2 Kegiatan 1 
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3) Screenshots video melaksanakan  tahapan 2 kegiatan 1 

Gambar 3.5 
Video Tahapan 2 Kegiatan 1 

                                   

 

 

 

Tahapan 3 Kegiatan 1 : Melakukan identifikasi bahaya yang 

terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Rabu  

Tanggal 03 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan 

peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut : 

Manajemen ASN : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas 

non-rutin di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan 

nilai manajemen ASN yaitu penilaian kinerja dengan cara  

memberikan penilaian kerja kepada petugas Unit Pelayanan TB 

secara objektif terkait potensi bahaya yang ada saat kerja sehingga 
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dapat diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari 

tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 3 kegiatan 1 

ini  adalah dapat diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat 

timbul dari tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-

rutin.  Dokumentasi tahapan 3 kegiatan 1 adalah sebagai berikut : 

1) Dokumen diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul 

dari tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin. 

 
Gambar 3.6 

DokumenTahapan 3 Kegiatan 1 
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2) Foto melaksanakan tahapan 3 kegiatan 1 
 

Gambar 3.7 
Foto Tahapan 3 Kegiatan 1 
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Tahapan 4 Kegiatan 1 : Melakukan pengelompokkan bahaya di 

tempat kerja 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Kamis  

Tanggal 04 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan 

peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut : 

 

Nasionalisme dan Komitmen Mutu : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pengelompokkan bahaya di tempat kerja di ruangan Unit Pelayanan 

TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  

telah mengaktualisasikan nilai Nasionalisme yaitu sila ke Empat 

yaitu bijaksana dalam penentuan tindakan dengan cara 

pengelompokkan bahaya di tempat kerja berdasarkan prioritas 

bahaya ditempat kerja sehingga akan diketahuinya potensi bahaya 

dalam jangka waktu dekat dan  panjang. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai 

komitmen mutu yaitu mengutamakan pencapaian hasil dengan 

cara menjelaskan realita kenyataan yang ada di ruangan sehingga 

prioritas bahaya ditempat kerja maka akan diketahuinya potensi 

bahaya dalam jangka waktu dekat dan  panjang. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 4 kegiatan 1 

ini  adalah dengan adanya pengelompokkan prioritas bahaya 

ditempat kerja maka akan diketahuinya potensi bahaya dalam 

jangka waktu dekat dan  panjang. Dokumentasi tahapan 4 kegiatan 

1 adalah sebagai berikut : 

1) Dokumen pengelompokkan prioritas bahaya ditempat kerja maka 

akan diketahuinya potensi bahaya dalam jangka waktu dekat dan  

panjang. 
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Gambar 3.8 
Dokumen Tahapan 4 Kegiatan 1 

 
2) Foto melaksanakan tahapan 4 kegiatan 1 

 
Gambar 3.9 

Foto Tahapan 4 Kegiatan 1 
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Kontribusi   terhadap  visi  dan misi organisasi 

Dengan melakukan identifikasi bahaya dapat 

mengetahui kekurangan dari Sistem Manajemen K3 di Ruangan 

Unit Pelayanan TB sehingga dapat berkontribusi dalam 

mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

“Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 

2023” dan juga dapat berkontribusi mendukung Misi  UPTD. 

Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar 

mutu”. 

 

Penguatan nilai organisasi  

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan melakukan 

identifikasi bahaya maka teridentifikasi permasalahan ruangan 

yang berpotensi menyebabkan bahaya di tempat kerja  maka  

memperkuat nilai – nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya nilai “Akuntabel”. 

 

Manfaat kegiatan : 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi pimpinan UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 

1) Didapatnya  informasi bahaya keselamatan dan keselamatan 

di tempat kerja. 

2) Diketahuinya faktor-faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi potensi bahaya ditempat kerja sehingga 

dapat meminimalisir kecelakaan ditempat kerja. 

3) Dapat diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul 

dari tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-

rutin. 
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4) Dengan adanya pengelompokkan prioritas bahaya ditempat 

kerja maka diketahuinya potensi bahaya dalam jangka waktu 

dekat dan panjang. 

Sedangkan manfaat bagi stakeholder dalam hal ini 

(Pasien) adalah tidak terjadinya kecelakaan di ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang. 

 

Kegiatan 2 : 

Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang memang sangat penting dilakukan untuk mencegah 

terjadinya infeksi pada petugas laboratorium, pasien dan pengunjung 

fasilitas kesehatan, sehingga dapat mencegah dan menangani 

kecelakaan kerja dan kejadian penularan infeksi di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang.  

Kegiatan   ini  telah saya   laksanakan  selama   4 hari   dari  

tanggal 05 sampai dengan 08 April 2019 di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Kegiatan   tersebut telah   saya  

aktualisasikan  sesuai   dengan   tahapan-tahapan  yang telah saya 

rancang/rencanakan  sebelumnya dan setiap tahapan kegiatan yang 

saya lakukan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar   PNS yaitu 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan anti Korupsi) dan juga   nilai-nilai kedudukan  dan peran  PNS 

dalam NKRI (Manajemen ASN, WoG dan Pelayanan Publik).  

Pelaksanaan tahapan tersebut  akan saya uraian sebagai berikut : 
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Tahapan 1 Kegiatan 2 : Melakukan konsultasi dengan atasan 

terkait perubahan ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Jumat  

Tanggal 05 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Nasionalisme, WOG dan Manajemen ASN :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi dengan atasan terkait perubahan ruangan  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan   nilai Nasionalisme 

yaitu sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara melakukan tanya 

jawab dengan atasan untuk meminta saran dan masukkan terkait 

rencana desain sarana dan prasarana ruangan Unit Pelayanan TB 

sehingga mendapatkan masukkan /saran terkait rancangan desain 

ruangan  dari atasan. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai WOG 

yaitu koordinasi dengan atasan, terkait rancangan yang akan dibuat 

sehingga terjadi dual control di dalam setiap pekerjaan. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai 

Manajemen ASN yaitu penilaian kinerja dan kebutuhan dengan 

cara pimpinan dapat melakukan penilaian hasil kerja dari identifikasi 

bahaya di tempat kerja yang dilakukan menggunakan desain 

ruangan. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 1 kegiatan 2 

ini  adalah mendapatkan masukkan /saran terkait rancangan design 

ruangan  dari atasan. Dokumentasi tahapan 1 kegiatan 2 adalah 

sebagai berikut : 
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1) Dokumen masukkan /saran terkait rancangan design ruangan  

dari atasan 

Gambar 3.10 
Dokumen Tahapan 1 Kegiatan 2 
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2) Foto melaksanakan tahapan 1 kegiatan 2 
 

Gambar 3.11 
Foto Tahapan 1 Kegiatan 2 

    

Tahapan 2 Kegiatan 2 : Mencari informasi desain ruangan Unit 

Pelayanan TB di berbagai sumber 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Sabtu  

Tanggal 06 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mencari informasi 

desain ruangan Unit Pelayanan TB di berbagai sumber  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya  telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu 

yaitu efektif dan efesien dengan cara mencari di sumber buku 

ataupun internet dengan melihat dari susunan sarana dan prasarana 

yang efektif dan efesien sehingga tepat guna dan sasaran. Sumber 

informasi desain ruangan Unit Pelayanan TB yang didapat terdiri dari 

:  
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1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat 

Kesehatan Masyarakat  

2) Pedoman Teknis Keselamatan Dan Keamanan Kerja 

Laboratorium Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI Tahun 

2015. 

3) Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis Tahun 2015. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 2 kegiatan 2 

ini  adalah adanya contoh design ruangan Unit Pelayanan TB. 

Dokumentasi tahapan 2 kegiatan 2 adalah sebagai berikut : 

1) Dokumen informasi desain ruangan Unit Pelayanan TB 

Gambar 3.12 
Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 2 

 
Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat 
Kesehatan Masyarakat 
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Gambar 3.13 
Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 2 

 
 

 
 
Sumber : Pedoman Teknis Keselamatan Dan Keamanan Kerja 

Laboratorium Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI Tahun 
2015 

 
Gambar 3.14 

Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 2 
 

 
 

Sumber : Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis Tahun 2015 

Keterangan Gambar : 

A         : Vestibule weather 

B         : Anteroom 

C         : Area bersih 

D         : Area kotor 
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2) Foto melaksanakan tahapan 2 kegiatan 2 
 

Gambar 3.15 
Foto Tahapan 2 Kegiatan 2 

       

  

Tahapan 3 Kegiatan 2 : Membuat rancangan desain ruangan 

yang akan dilakukan terhadap Ruangan Unit Pelayanan TB 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Sabtu  

Tanggal 06 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan desain ruangan yang akan dilakukan terhadap Ruangan 

Unit Pelayanan TB di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya  telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dengan cara 

mencari sumber yang jelas tentang tata ruang di Unit Pelayanan TB 

tentang tata ruang di Puskesmas sehingga di dapat informasi yang 

jelas tentang penataan ruang dengan benar. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 3 kegiatan 2 

ini  adalah tersedianya rancangan design ruangan. Dokumentasi 

tahapan 3 kegiatan 2 adalah sebagai berikut : 
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1) Dokumen rancangan design ruangan 

Gambar 3.16 
Dokumen Tahapan 3 Kegiatan 2 

 

2) Foto melaksanakan tahapan 3 kegiatan 2 

Gambar 3.17 
Foto Tahapan 3 Kegiatan 2 
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Tahapan 4 Kegiatan 2 : Melakukan koordinasi dengan atasan 

tentang desain ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  

Tanggal 08 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Etika Publik dan Anti Korupsi : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

koordinasi dengan atasan tentang desain ruangan  di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, 

saya  telah mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu kerjasama 

dengan cara berkomunikasi dengan atasan tentang rancangan 

desaign ruangan yang ingin dilakukan sehingga mendapatkan 

persetujuan pimpinan dalam melakukan penataan ruangan. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai anti 

korupsi yaitu mandiri dan tanggung jawab dengan cara melakukan 

penataan ruangan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan 

berdasarkan sumber yang jelas dan dikerjakan sendiri dalam 

pencariannya sehingga didapatkan hasil desain berdasarkan 

masukkan/saran dari atasan. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 4 kegiatan 2 

ini  adalah tersedianya hasil design berdasarkan masukkan/saran 

dari atasan. Dokumentasi tahapan 4 kegiatan 2 adalah sebagai 

berikut : 
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1) Dokumen koordinasi dengan atasan tentang desain ruangan 

Gambar 3.18 
Dokumen Tahapan 4 Kegiatan 2 
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2) Foto melaksanakan tahapan 4 kegiatan 2 

Gambar 3.19 
Foto Tahapan 4 Kegiatan 2 
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Kontribusi   terhadap  visi  dan misi organisasi 

Dengan  membuat desain rancangan ruangan Unit Pelayanan 

TB maka dapat menghasilkan desain ruangan yang ergonomis 

sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja  dalam 

mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

“Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan Mandiri 2023” 

dan dapat berkontribusi mendukung Misi  UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu “ “Meningkatkan kualitas 

mutu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif sesuai standar mutu”. 

 

Penguatan nilai organisasi  

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang adalah dengan melakukan rancangan desain 

sarana dan prasarana sehingga menghasilkan desain ruangan yang 

ergonomis  dan memperkuat nilai – nilai organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang khususnya nilai “Inovatif”. 

 

Manfaat kegiatan : 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi pimpinan UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah tersedianya 

rancangan desain ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis 

sarana dan prasarana di tempat kerja sehingga dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan kejadian penularan infeksi di Unit 

Pelatanan TB. 

Sedangkan manfaat bagi stakeholder dalam hal ini (Pasien) 

adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan 

menjaga keselamatan pasien di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. 
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Kegiatan 3 : 

Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang memang sangat 

penting dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada petugas 

laboratorium, pasien dan pengunjung fasilitas kesehatan, sehingga 

dapat mencegah dan menangani kecelakaan kerja dan kejadian 

penularan infeksi di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang.  

Kegiatan ini telah saya laksanakan selama 7 hari dari  tanggal 

08 sampai dengan 15 April 2019 di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Kegiatan   tersebut telah   saya  aktualisasikan  

sesuai   dengan   tahapan-tahapan  yang telah saya 

rancang/rencanakan  sebelumnya dan setiap tahapan kegiatan yang 

saya lakukan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar   PNS yaitu 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan anti Korupsi) dan juga   nilai-nilai kedudukan  dan peran  PNS 

dalam NKRI (Manajemen ASN, WoG dan Pelayanan Publik).  

Pelaksanaan tahapan tersebut  akan saya uraian sebagai berikut : 

Tahapan 1 Kegiatan 3 : Berkoordinasi dengan petugas TB untuk 

mempersiapkan pemindahan barang 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin dan 

Selasa Tanggal 08 dan 09 April 2019 bertempat di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS 

dan peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut :  

Etika Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan berkoordinasi 

dengan petugas TB untuk mempersiapkan pemindahan barang di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 
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Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu 

konflik kepentingan dengan cara mengkomunikasikan kepada 

pengelola penyakit TB tidak ada kepentingan pribadi dalam 

melakukan penataan dan penataan ruangan sangat dibutuhkan 

sehingga dapat  mencegah terjadinya bahaya ditempat kerja dan 

penyakit akibat kerja. Petugas yang ada di Unit Pelayanan TB yaitu 

Ibu Febry Talia Sanika, AMK. dan Ibu Ria Carolina, AMK sedangkan 

untuk bagian pemeriksaan laboratorium informasinya didapat dari 

petugas laboratorium yaitu Ibu Hetty Octavia, AMAK. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 1 kegiatan 3 

ini  adalah terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dengan 

petugas poli.  

1) Foto koordinasi petugas TB untuk mempersiapkan pemindahan 

barang 

Gambar 3.20 
Foto Tahapan 1 Kegiatan 3 

  

Tahapan 2 Kegiatan 3 : Mengajak pegawai untuk menata 

ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 09 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 
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kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut : 

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mengajak 

pegawai untuk menata ruangan di Ruangan Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu partisipasi dengan cara 

mengajak petugas Unit Pelayanan TB bersama melakukan penataan 

ruangan sehingga terciptanya suasana kekeluargaan dan gotong 

royong antar petugas. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 2 kegiatan 3 

ini  adalah adanya suasana kekeluargaan dan gotong royong antar 

petugas. 

1) Foto Mengajak pegawai untuk menata ruangan 

Gambar 3.21 
Foto Tahapan 2 Kegiatan 3 
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Tahapan 3 Kegiatan 3 : Mengeluarkan barang-barang yang 

dapat mengganggu pelayanan pemeriksaan TB 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa-

Rabu  Tanggal 09 sampai dengan 10 April 2019 bertempat di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS 

dan peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut :  

Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mengeluarkan 

barang-barang yang dapat mengganggu pelayanan pemeriksaan TB 

di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

yaitu pencerminan sila ke 3 yaitu bekerjasama dengan cara 

bersama-sama mengeluarkan barang yang ada diruangan sehingga 

adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan pemanfaatannya 

dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan potensi bahaya 

ditempat kerja. 

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 3 kegiatan 3 

ini  adalah adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan 

pemanfaatannya dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan 

potensi bahaya ditempat kerja: 

1) Foto mengeluarkan barang-barang yang dapat mengganggu 

pelayanan pemeriksaan TB 
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Gambar 3.22 
Foto Tahapan 3 Kegiatan 3 

    

Video mengeluarkan barang-barang yang dapat menggangu 

pelayanan pemeriksaan TB 

Gambar 3.23 
Video Tahapan 3 Kegiatan 3 

  

 

 

Tahapan 4 Kegiatan 3 : Melakukan penataan ruangan sesuai 

dengan desain yang telah disepakati dengan atasan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakanpada hari Kamis dan 

Jumat  Tanggal 11 sampai dengan 12 April 2019 bertempat di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS 



 

97 
 

dan peranan dan kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    

pada   tahapan ini yaitu sebagai berikut :  

 

Komitmen Mutu dan Anti Korupsi :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

penataan ruangan sesuai dengan desain yang telah disepakati 

dengan atasan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai komitmen mutu yaitu kepuasan dengan cara adanya kepuasan 

yang timbul dengan melakukan penataan ruang bersama dengan 

petugas Unit Pelayanan TB sehingga didapatkan hasil ruangan yang 

ergonomis dalam bekerja. 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai anti 

korupsi yaitu tanggung jawab dengan cara bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap rancangan yang telah disepakati dengan 

atasan sehingga menghasilkan ruangan yang ergonomis dalam 

bekerja.  

Adapun  hasil/output   melaksanakan   tahapan 4 kegiatan 3 

ini  adalah terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis. 

1) Foto melakukan penataan ruangan sesuai dengan desain yang 

telah disepakati dengan atasan 

Gambar 3.24 
Foto Tahapan 4 Kegiatan 3 

   

Ruangan Unit Pelayanan TB 
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       Posisi Duduk Ergonomis Saat Melakukan Konseling Pasien dan 

Laboratorium TB 

 

Tahapan 5 Kegiatan 3 : Mendokumentasikan hasil penataan 

ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Sabtu  

Tanggal 13 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Manajemen ASN :  

Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan 

mendokumentasikan hasil penataan ruangan di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, 

saya telah mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu penilaian 

kerja  dengan cara melakukan bukti kerja sebelum dilakukan 

penataan dan sesudah penataan ruangan sehingga didapat bukti 

konkrit penilaian kerja yang dilakukan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan 5 kegiatan 

3 yaitu adanya bukti foto sebelum dan sesudah perubahan ruangan. 

1) Foto mendokumentasikan sebelum penataan ruangan 
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Gambar 3.25 
Foto Tahapan 5 Kegiatan 3 

       

 

2) Foto mendokumentasikan sesudah penataan ruangan 

Gambar 3.26 
Tahapan 5 Kegiatan 3 

          

 

 

Tahapan 6 Kegiatan 3 : Membuat laporan kepada atasan setelah 

dilakukan penataan ruangan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  

Tanggal 15 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat laporan 

kepada atasan setelah dilakukan penataan ruangan, saya telah 

mengaktualisasikan nilai manajemen WOG yaitu evaluasi dengan 
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cara membuat laporan kegiatan penataan ruangan Unit Pelayanan 

TB sehingga menjadi bahan dokumentasi laporan dalam penataan 

ruangan Unit Pelayanan TB. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya laporan hasil evaluasi penataan ruangan. 

1) Dokumen laporan kepada atasan setelah dilakukan penataan 

ruangan 

Gambar 3.27 
Dokumen Tahapan 6 Kegiatan 3 
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2) Foto laporan kepada atasan setelah dilakukan penataan ruangan 

Gambar 3.28 
Foto Tahapan 6 Kegiatan 3 

       

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat penataan ruangan maka keselamatan dan kesehatan kerja 

petugas poli dan pasien terhindar dari bahaya sehingga dapat 

berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang “Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan 

Mandiri 2023” dan juga dapat berkontribusi mendukung Misi  

UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar mutu”. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat Penataan ruangan 

ruangan Unit Pelayanan TB maka dapat terhidar dari penyakit akibat 
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kerja dan memperkuat nilai – nilai organisasi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang khususnya nilai “handal dan terampil”. 

 

Manfaat kegiatan : 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi pimpinan UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah sebagai 

berikut: 

1. Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dengan petugas poli 

2. Dapat melakukan pengecekan barang-barang yang berguna dan 

tidak berguna  

3. Adanya suasana kekeluargaan dan gotong royong antar petugas 

4. Terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis 

Sedangkan manfaat bagi stakeholder dalam hal ini (Pasien) 

adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan 

menjaga keselamatan pasien di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. 

 

Kegiatan 4 : 

Membuat Banner Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Membuat Banner Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang memang sangat penting dilakukan 

karena merupakan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-

pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, 

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana 

melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, 

dan siapa yang melakukannya. Yang bertujuan untuk menjelaskan 

perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang 

berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP 
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yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang 

lebih baik, menjadi panduan untuk pekerja baru, penghematan biaya, 

memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang 

baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam suatu instansi.  

Kegiatan   ini  telah saya   laksanakan  selama   7 hari   dari  

tanggal 15 sampai dengan 22 April 2019 di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Kegiatan   tersebut telah   saya  

aktualisasikan  sesuai   dengan   tahapan-tahapan  yang telah saya 

rancang/rencanakan  sebelumnya dan setiap tahapan kegiatan yang 

saya lakukan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar   PNS yaitu 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan anti Korupsi) dan juga   nilai-nilai kedudukan  dan peran  PNS 

dalam NKRI (Manajemen ASN, WoG dan Pelayanan Publik).  

Pelaksanaan tahapan tersebut  akan saya uraian sebagai berikut : 

Tahapan 1 Kegiatan 4 : Melakukan konsultasi rancangan 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya dengan atasan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  

Tanggal 15 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Nasionalisme dan Etika Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya 

dengan atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara meminta arahan dan 

masukan pimpinan tentang standar pelayanan prosedur dan potensi 

bahaya yang telah diidentifikasi sehingga draft yang akan disusun 

dapat bermanfaat dalam pekerjaan. 
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Pada tahapan ini saya juga telah mengaktualisasikan nilai etika 

publik yaitu kerjasama dengan cara menjalin hubungan komunikasi 

yang baik tentang SOP dan Potensi bahaya yang ingin dibuat 

sehingga mendapatkan persetujuan dalam pembuatan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft rancangan 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan digunakan. 

1) Dokumen melakukan konsultasi rancangan pembuatan Banner 

SOP dan Potensi Bahaya dengan atasan 

Gambar 3.29 
Dokumen Tahapan 1 Kegiatan 4       
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2) Foto melakukan konsultasi rancangan pembuatan Banner SOP 

dan Potensi Bahaya dengan atasan 

Gambar 3.30 
Foto Tahapan 1 Kegiatan 4 

        

 

 

Tahapan 2 Kegiatan 4 : Membuat rancangan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya yang akan dilakukan di Ruangan Unit Pelayanan 

TB 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 16 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan dilakukan di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai akuntabilitas 

yaitu Kepastian kebijakan dengan cara memastikan kembali draft 

untuk pembuatan banner SOP dan bahaya ditempat kerja telah 

sesuai dengan arahan pimpinan dengan mengecek kembali arahan 
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dan masukan pimpinan sehingga didapatkan hasil yang sudah 

disepakati dengan pimpinan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya draft rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya ditempat 

kerja. 

1) Dokumen membuat rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya 

yang akan dilakukan di Ruangan Unit Pelayanan TB 

Gambar 3.31 
Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 4 
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108 
 

2) Foto membuat rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang 

akan dilakukan di Ruangan Unit Pelayanan TB 

Gambar 3.32 
Foto Tahapan 2 Kegiatan 4 

               

 

 

 

Tahapan 3 Kegiatan 4 : Memberikan rancangan pembuatan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya yang telah dibuat kepada 

atasan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Kamis  

Tanggal 18 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan memberikan 

rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang telah 

dibuat kepada atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai  komitmen mutu 

yaitu pencapaian hasil dan kinerja pegawai  dengan cara 
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melakukan penilaian yang dilakukan oleh atasan terhadap 

rancangan draft banner SOP dan bahaya di tempat kerja sehingga 

menjadi acuan penilaian kinerja pegawai agar lebih baik lagi 

kedepannya. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft rancangan 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan digunakan. 

1) Dokumen memberikan rancangan pembuatan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya yang telah dibuat kepada atasan 

Gambar 3.33 
Dokumen Tahapan 3 Kegiatan 4 
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3) Foto memberikan rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya yang telah dibuat kepada atasan 

Gambar 3.34 
Foto Tahapan 3 Kegiatan 4 

   

 

Tahapan 4 Kegiatan 4 : Melakukan revisi pembuatan Banner 

SOP dan Potensi Bahaya dengan arahan dan koordinasi dengan 

atasan  

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  Tanggal 22 

April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan kedudukan 

dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan ini yaitu 

sebagai berikut :  

 

Manajemen ASN:  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan revisi 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya dengan arahan dan 

koordinasi dengan atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai  manajemen 

ASN yaitu melakukan penyusunan dan penetapan dengan cara 

kebutuhan berdasarkan masukkan dan arahan dari atasan sehingga 

sesuai dengan rencana pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya berdasarkan masukan dan arahan pimpinan. 
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Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya hasil revisi draft Banner SOP dan Potensi Bahaya 

berdasarkan masukkan/saran dari atasan. 

1) Dokumen melakukan revisi pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya dengan arahan dan koordinasi dengan atasan 

Gambar 3.35 
Dokumen Tahapan 4 Kegiatan 4 
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2) Foto melakukan revisi pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya dengan arahan dan koordinasi dengan atasan 

Gambar 3.36 
Foto Tahapan 4 Kegiatan 4 

 

                 

 

 

Tahapan 5 Kegiatan 4 : Meminta tanda tangan pengesahan 

revisi Banner SOP dan Potensi Bahaya kepada atasan  

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  Tanggal 22 

April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan kedudukan 

dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan ini yaitu 

sebagai berikut :  

 

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Banner SOP dan Potensi Bahaya kepada 

atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya 

telah mengaktualisasikan nilai  WOG yaitu pengasawan dengan 

cara meminta tanda tangan kepada atasan tentang pengesahan dari 
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draft banner SOP dan potensi bahaya yang telah disetujui sehingga 

mendapatkan persetujuan dari atasan untuk di cetak. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Banner SOP dan 

Potensi Bahaya yang telah disetujui. 

1) Dokumen meminta tanda tangan pengesahan revisi Banner SOP 

dan Potensi Bahaya kepada atasan 

Gambar 3.37 
Dokumen Tahapan 5 Kegiatan 4 
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2) Foto meminta tanda tangan pengesahan revisi Banner SOP dan 

Potensi Bahaya kepada atasan 

Gambar 3.38 
Foto Tahapan 5 Kegiatan 4 

 

                 

 

Tahapan 6 Kegiatan 4 : Melakukan pencetakan dan meletakkan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya  

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  Tanggal 22 

April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan kedudukan 

dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan ini yaitu 

sebagai berikut :  

 

Anti Korupsi dan Pelayanan Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan Potensi Bahaya di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan cara 

mencetak banner dengan tenaga dan biaya sendiri sehingga tidak 

membebani anggaran kantor. 



 

116 
 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai pelayanan 

publik yaitu aksesibel dengan cara  penempatan banner pada 

tempat yang dapat kelihatan dan terbaca oleh petugas dan pasien 

sehingga informasi yang ingin disampaikan melalui banner SOP dan 

Potensi bahaya dapat tersampaikan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

tersedianya Banner SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

1) Dokumen melakukan pencetakan dan meletakkan Banner SOP 

dan Potensi Bahaya 

Gambar 3.39 
Dokumen Tahapan 6 Kegiatan 4 
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2) Foto Melakukan pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya 

Gambar 3.40 
Foto Tahapan 6 Kegiatan 4 

                     

PENEMPATAN BANNER DI RUANGAN KONSULTASI UNIT PELAYANAN TB 

                    

PENEMPATAN BANNER DI RUANGAN LABORATORIUM UNIT PELAYANAN 

TB 
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3) Video Melakukan pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya 

Gambar 3.41 
VideoTahapan 6 Kegiatan 4 

 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat Banner SOP dan Potensi Bahaya dapat menghasilkan 

Pola kerja yang berdasarkan pola ergonimis dalam bekerja dan 

diketahuinya potensi bahaya ditempat kerja sehingga dapat 

berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang “Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan 

Mandiri 2023” dan juga dapat berkontribusi mendukung Misi  
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UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas mutu pelayanan. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat Banner SOP dan 

Potensi Bahaya ruangan Unit Pelayanan TB mengenai tata cara, alat 

pelindung diri yang digunakan serta potensi bahaya yang 

kemungkinan terjadi saat bekerja sehingga terciptanya keselamatan 

dan kesehatan di tempat kerja maka akan memperkuat nilai – nilai 

organisasi UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya nilai 

“Inovatif”. 

 

Manfaat kegiatan : 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi pimpinan UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah sebagai 

berikut: 

1. Tersedianya Banner SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

2. Terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis 

Sedangkan manfaat bagi stakeholder dalam hal ini (Pasien) 

adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan 

menjaga keselamatan pasien di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. 

 

Kegiatan 5 : 

Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 
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memang sangat penting dilakukan karena merupakan alat bantu 

yang bermanfaat untuk membantu menginformasikan bahaya dan 

untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja atau 

pengunjung yang berada di tempat kerja tersebut.  

Kegiatan   ini  telah saya laksanakan  selama   7 hari   dari  

tanggal 23 sampai dengan 27 April 2019 di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Kegiatan   tersebut telah   saya  

aktualisasikan  sesuai   dengan   tahapan-tahapan  yang telah saya 

rancang/rencanakan  sebelumnya dan setiap tahapan kegiatan yang 

saya lakukan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar   PNS yaitu 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan anti Korupsi) dan juga   nilai-nilai kedudukan  dan peran  PNS 

dalam NKRI (Manajemen ASN, WoG dan Pelayanan Publik).  

Pelaksanaan tahapan tersebut  akan saya uraian sebagai berikut : 

Tahapan 1 Kegiatan 5 : Melakukan konsultasi pembuatan stiker 

yang akan dibuat 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 23 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

 

Etika Publik dan WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi pembuatan stiker yang akan dibuat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai etika publik yaitu kerjasama dengan cara melakukan 

pemecahan masalah bersama-sama dengan pimpinan 

membicarakan rancangan draft pembuatan stiker tanda bahaya 

sehingga didapatkan rancangan draft  stiker tanda bahaya ditempat 

kerja. 
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Pada tahapan ini saya juga mengaktualiasasikan nilai WOG 

yaitu koordinasi dengan cara menjalin hubungan komunikasi yang 

baik menanyakan saran yang tepat dalam pembuatan stiker tanda 

bahaya sehingga didapatkan hubungan yang baik antara atasan dan 

bawahan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

mendapatkan masukkan /saran terkait dengan rancangan Stiker 

yang akan digunakan.  

1) Dokumen melakukan konsultasi pembuatan stiker yang akan 

dibuat 

Gambar 3.42 
Dokumen Tahapan 1 Kegiatan 5 
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2) Foto melakukan konsultasi pembuatan stiker yang akan dibuat 

Gambar 3.43 
Foto Tahapan 1 Kegiatan 5 

          

 

Tahapan 2 Kegiatan 5 : Membuat rancangan stiker tanda bahaya 

di Ruangan Unit Pelayanan TB 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 23 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Akuntabilitas dan Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dengan cara 

menkaji kembali apa yang menjadi masukan dari pimpinan untuk 

melakukan pembuatan stiker sehingga didapatkan hasil yang 

optimal. 

Pada tahapan ini juga saya mengaktualisasikan nilai 

Komitmen Mutu yaitu efektif dan efesien dengan cara melakukan 

rancangan pembuatan stiker dengan tepat guna sehingga hasil 

pembuatan dapat benar-benar dimanfaatkan dengan menggunakan 
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biaya seminimal mungkin dan tidak terlepas dari konteks yang telah 

didapat arahan pimpinan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

tersedianya draft rancangan stiker.  

1) Dokumen membuat rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan 

Unit Pelayanan TB 

Gambar 3.44 
Dokumen Tahapan 2 Kegiatan 5 
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2) Foto membuat rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB 

Gambar 3.45 
Foto Tahapan 2 Kegiatan 5 

         

 

Tahapan 3 Kegiatan 5 : Memberikan rancangan pembuatan 

dengan atasan terkait pembuatan draft stiker tanda bahaya 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 23 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  
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Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan memberikan 

rancangan pembuatan dengan atasan terkait pembuatan draft stiker 

tanda bahaya di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

yaitu sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara mendiskusikan 

dengan atasan tentang usulan draft stiker yang akan dibuat dengan 

tetap meminta arahan dan masukkan sehingga didapatkan 

rancangan yang bisa dimanfaatkan oleh petugas poli Penyakit TB. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft rancangan stiker 

tanda bahaya dari atasan.  

1) Dokumen rancangan pembuatan dengan atasan terkait 

pembuatan draft stiker tanda bahaya 

Gambar 3.46 
Dokumen Tahapan 3 Kegiatan 5 
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2) Foto rancangan pembuatan dengan atasan terkait pembuatan 

draft stiker tanda bahaya 

Gambar 3.47 
Foto Tahapan 3 Kegiatan 5 
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Tahapan 4 Kegiatan 5 : Melakukan revisi draft stiker tanda 

bahaya sesuai dengan arahan dari atasan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Kamis  

Tanggal 25 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Manajemen ASN :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan revisi 

draft stiker tanda bahaya sesuai dengan arahan dari atasan di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu melakukan 

penyusunan dan penetapan dengan cara melakukan revisi desain 

yang telah ada berdasarkan arahan dan masukkan dari atasan 

sehingga setelah adanya masukkan dari pimpinan maka desain yang 

akan digunakan mendapatkan persetujuan dari pimpinan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya hasil revisi stiker tanda bahaya berdasarkan masukkan/saran 

dari atasan.  

1) Dokumen melakukan revisi draft stiker tanda bahaya sesuai 

dengan arahan dari atasan 
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Gambar 3.48 
Dokumen Tahapan 4 Kegiatan 5 
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2) Foto melakukan revisi draft stiker tanda bahaya sesuai dengan 

arahan dari atasan 

Gambar 3.49 
Foto Tahapan 4 Kegiatan 5 

   

 

Tahapan 5 Kegiatan 5 : Meminta tanda tangan pengesahan 

revisi Stiker kepada atasan 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Senin  

Tanggal 29 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai WOG yaitu pengawasan dengan cara yaitu 

mendapatkan tanda tangan pengesahan dari atasan bahwa desain 

yang sebelumnya telah dilakukan revisi sehingga desain rancangan 
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yang dibuat mendapat persetujuan dari atasan dan siap untuk 

dicetak. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Stiiker yang telah 

disetujui.  

1) Dokumen meminta tanda tangan pengesahan revisi Stiker kepada 

atasan 

Gambar 3.50 
Dokumen Tahapan 5 Kegiatan 5 
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2) Foto meminta tanda tangan pengesahan revisi Stiker kepada 

atasan 

Gambar 3.51 
Foto Tahapan 5 Kegiatan 5 
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Tahapan 6 Kegiatan 5 : Melakukan pencetakan dan meletakkan 

stiker 

Tahapan ini   telah    saya    laksanakan pada hari Selasa  

Tanggal 30 April 2019 bertempat di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. Nilai-nilai  dasar PNS dan peranan dan 

kedudukan dalam NKRI   telah  saya  aktualisaikan    pada   tahapan 

ini yaitu sebagai berikut :  

Anti Korupsi : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan cara 

mencetak stiker dengan tenaga dan biaya sendiri sehingga tidak 

membebani anggaran kantor. 

Pelayanan Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai pelayanan publik yaitu aksesibel dengan 

cara  menempel stiker pada tempat yang dapat kelihatan dan 

terbaca oleh petugas sehingga informasi yang ingin disampaikan 

melalui stiker dapat tersampaikan. 

Adapun hasil/ouput dalam melaksanakan tahapan ini yaitu 

tersedianya stiker tanda  Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB.  
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1) Foto melakukan pencetakan dan meletakkan stiker 

Gambar 3.52 
Foto Tahapan 6 Kegiatan 5 
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2) Video Melakukan pencetakan dan meletakkan Banner SOP 

dan Potensi Bahaya 

Gambar 3.53 
VideoTahapan 6 Kegiatan 5 

 

 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah dengan 

membuat stiker tanda bahaya dapat menghasilkan Pekerja 

mengetahui potensi bahaya di tempat kerja sehingga dapat 

berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Visi UPTD. Puskesmas 

Gerunggang “Mewujudkan Kecamatan Gerunggang Sehat dan 

Mandiri 2023” dan juga dapat berkontribusi mendukung Misi  

UPTD. Puskesmas Gerunggang khususnya butir ke 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar mutu”. 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

Penguatan nilai organisasi UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang adalah dengan membuat stiker tanda bahaya di 
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ruangan Unit Pelayanan TB sehingga dapat diketahuinya potensi 

bahaya maka menguatkan nilai – nilai organisasi UPTD. 

Puskesmas Gerunggang khususnya dapat memperkuat nilai yaitu 

“Inovatif”. 

 

Manfaat kegiatan : 

Adapun manfaat kegiatan ini bagi pimpinan UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah sebagai 

berikut: 

1. Tersedianya Stiker Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan 

TB 

2. Terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis 

Sedangkan manfaat bagi stakeholder dalam hal ini (Pasien) 

adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan 

menjaga keselamatan pasien di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang. 

 

3.3 Analisis Dampak  

Pada pembahasan bagian capaian aktualisasi diuraikan bahwa semua 

kegiatan dan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasinalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) 

semuanya dapat diaktualisasikan atau diaplikasikan. Berikut ini saya 

menganalisis dampak apabila Nilai-nilai Dasar PNS dan Nilai-nilai 

Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI tidak dapat diaplikasikan 

dalam melaksanakan kegiatan. 

Kegiatan I : 

Mengidentifikasi bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Tahapan 1 Kegiatan 1 : Melakukan pencatatan terhadap 

identifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan yang ada di 

ruangan 
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Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencatatan terhadap identifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan 

yang ada di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai akuntabilitas yaitu transparansi dengan cara memberikan 

penilaian apa adanya terhadap potensi bahaya di tempat kerja 

sehingga saya dapat mengetahui potensi bahaya ditempat kerja Unit 

Pelayanan TB. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak diketahuinya potensi bahaya kesehatan dan keselamatan 

yang ada di ruangan Unit Pelayanan TB. 

Etika Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencatatan terhadap identifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan 

yang ada di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai etika publik yaitu hormat dan sopan santun dengan cara 

menghormati dan lawan bicara dengan sopan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sehingga dalam melakukan 

pencatatan identifikasi adanya informasi yang jelas dari petugas Unit 

Pelayanan TB. Informasi yang di dapat tentang bahaya di tempat 

kerja bersumber dari petugas Unit Pelayanan TB yaitu Ibu Febry 

Talia Sanika, AMK. dan Ibu Ria Carolina, AMK sedangkan untuk 

bagian pemeriksaan laboratorium informasinya didapat dari petugas 

laboratorium yaitu Ibu Hetty Octavia, AMAK. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 
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1. Komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar/baik sehingga tidak 

diketahuinya potensi bahaya kesehatan dan keselamatan yang 

ada di ruangan Unit Pelayanan TB 

Tahapan 2 Kegiatan 1 : Melakukan investigasi pada setiap 

inseden yang terjadi                

Anti Korupsi  : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan Melakukan 

investigasi pada setiap inseden yang terjadi di ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang,   

saya  telah mengaktualisasikan   nilai anti korupsi yaitu jujur dan 

tanggung jawab dengan cara melakukan investigasi sesuai dengan 

apa yang ada dilapangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

terhadap apa yang dicatat. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak diketahuinya faktor-faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi potensi bahaya ditempat kerja sehingga dapat 

meminimalisir kecelakaan ditempat kerja ada di ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

Whole of Goals : 

Pada tahapan ini saya juga mengaktualisasikan nilai Whole of 

Goals yaitu koordinasi dengan cara melakukan Tanya jawab 

kepada petugas Unit Pelayanan TB tentang bagaimana petugasnya 

berkerja dan lingkungan apa yang dapat mempengaruhi pola kerja 

petugas TB sehingga didapatkan informasi yang jelas tentang faktor-

faktor penyebab yang dapat mempengaruhi potensi bahaya ditempat 

kerja sehingga dapat meminimalisir kecelakaan ditempat kerja. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya hubungan kerjasama yang baik dalam melakukan 

investigasi pada setiap langkah kerja yang dilakukan. 
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Tahapan 3 Kegiatan 1 : Melakukan identifikasi bahaya yang 

terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin 

Manajemen ASN : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas 

non-rutin di ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan 

nilai manajemen ASN yaitu penilaian kinerja dengan cara  

memberikan penilaian kerja kepada petugas Unit Pelayanan TB 

secara objektif terkait potensi bahaya yang ada saat kerja sehingga 

dapat diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari 

tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak dapat diketahuinya kemungkinan bahaya yang dapat timbul 

dari tahapan aktivitas ketika keadaan darurat aktivitas non-rutin. 

Tahapan 4 Kegiatan 1 : Melakukan pengelompokkan bahaya di 

tempat kerja 

Nasionalisme : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pengelompokkan bahaya di tempat kerja di ruangan Unit Pelayanan 

TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  

telah mengaktualisasikan nilai Nasionalisme yaitu sila ke Empat 

yaitu bijaksana dalam penentuan tindakan dengan cara 

pengelompokkan bahaya di tempat kerja berdasarkan prioritas 

bahaya ditempat kerja sehingga akan diketahuinya potensi bahaya 

dalam jangka waktu dekat dan  panjang. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak bisa menentukan prioritas bahaya ditempat kerja potensi 

bahaya dalam jangka waktu dekat dan  panjang. 
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Komitmen Mutu 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pengelompokkan bahaya di tempat kerja di ruangan Unit Pelayanan 

TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang,   saya  

telah mengaktualisasikan nilai komitmen mutu yaitu 

mengutamakan pencapaian hasil dengan cara menjelaskan 

realita kenyataan yang ada di ruangan sehingga prioritas bahaya 

ditempat kerja maka akan diketahuinya potensi bahaya dalam 

jangka waktu dekat dan  panjang. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak dapat menjelaskan realita kenyataan yang ada terhadap 

potensi bahaya ditempat kerja dalam jangka waktu dekat dan  

panjang. 

 

Kegiatan 2 : 

Membuat desain rancangan sarana dan prasarana  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Tahapan 1 Kegiatan 2 : Melakukan konsultasi dengan atasan 

terkait perubahan ruangan 

Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi dengan atasan terkait perubahan ruangan  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan nilai Nasionalisme 

yaitu sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara melakukan tanya 

jawab dengan atasan untuk meminta saran dan masukkan terkait 

rencana desain sarana dan prasarana ruangan Unit Pelayanan TB 

sehingga mendapatkan masukkan /saran terkait rancangan desain 

ruangan  dari atasan. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak dapat mendapatkan mendapatkan masukkan /saran terkait 

rancangan design ruangan  dari atasan berdasarkan identifikasi 

bahaya dan kebutuhan yang diperlukan dari petugas konseling 

dan laboratorium. 

WOG : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi dengan atasan terkait perubahan ruangan  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan nilai WOG yaitu 

koordinasi dengan atasan, terkait rancangan yang akan dibuat 

sehingga terjadi dual control di dalam setiap pekerjaan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya hubungan kerja sama yang baik dengan atasan. 

Manajemen ASN : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi dengan atasan terkait perubahan ruangan  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang,   saya  telah mengaktualisasikan nilai Manajemen 

ASN yaitu penilaian kinerja dan kebutuhan dengan cara pimpinan 

dapat melakukan penilaian hasil kerja dari identifikasi bahaya di 

tempat kerja yang dilakukan menggunakan desain ruangan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak diperolehnya desain ruangan Unit Pelayanan TB yang 

berdasarkan kebutuhan diperlukan dengan mengutamakan prinsip 

ergonomis dalam bekerja. 

Tahapan 2 Kegiatan 2 : Mencari informasi desain ruangan Unit 

Pelayanan TB di berbagai sumber 
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Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mencari informasi 

desain ruangan Unit Pelayanan TB di berbagai sumber  di Ruangan 

Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya  telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu 

yaitu efektif dan efesien dengan cara mencari di sumber buku 

ataupun internet dengan melihat dari susunan sarana dan prasarana 

yang efektif dan efesien sehingga tepat guna dan sasaran. Sumber 

informasi desain ruangan Unit Pelayanan TB yang didapat terdiri dari  

1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat 

Kesehatan Masyarakat  

2) Pedoman Teknis Keselamatan Dan Keamanan Kerja 

Laboratorium Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI Tahun 

2015. 

3) Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis Tahun 2015. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak diperolehnya contoh design ruangan Unit Pelayanan TB. 

Tahapan 3 Kegiatan 2 : Membuat rancangan desain ruangan 

yang akan dilakukan terhadap Ruangan Unit Pelayanan TB 

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan desain ruangan yang akan dilakukan terhadap Ruangan 

Unit Pelayanan TB di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya  telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dengan cara 

mencari sumber yang jelas tentang tata ruang di Unit Pelayanan TB 

tentang tata ruang di Puskesmas sehingga di dapat informasi yang 

jelas tentang penataan ruang dengan benar. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya rancangan desain ruangan Unit Pelayanan TB.  

Tahapan 4 Kegiatan 2 : Melakukan koordinasi dengan atasan 

tentang desain ruangan 

Etika Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

koordinasi dengan atasan tentang desain ruangan  di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, 

saya  telah mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu kerjasama 

dengan cara berkomunikasi dengan atasan tentang rancangan 

desaign ruangan yang ingin dilakukan sehingga mendapatkan 

persetujuan pimpinan dalam melakukan penataan ruangan. 

 Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya masukkan/saran dari atasan tentang rancangan 

desain ruangan Unit Pelayanan TB. 

Anti Korupsi : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

koordinasi dengan atasan tentang desain ruangan  di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, 

saya  telah mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dan 

tanggung jawab dengan cara melakukan penataan ruangan dengan 

penuh rasa tanggung jawab dengan berdasarkan sumber yang jelas 

dan dikerjakan sendiri dalam pencariannya sehingga didapatkan 

hasil desain berdasarkan masukkan/saran dari atasan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya desain ruangan tidak sesuai dengan peraturan yang 

benar  

2. Tidak sesuai dengan kebutuhan dari Petugas Unit Pelayanan TB. 
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Kegiatan 3 : 

Melakukan Penataan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Tahapan 1 Kegiatan 3 : Berkoordinasi dengan petugas TB untuk 

mempersiapkan pemindahan barang 

Etika Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan berkoordinasi 

dengan petugas TB untuk mempersiapkan pemindahan barang di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu 

konflik kepentingan dengan cara mengkomunikasikan kepada 

pengelola penyakit TB tidak ada kepentingan pribadi dalam 

melakukan penataan dan penataan ruangan sangat dibutuhkan 

sehingga dapat  mencegah terjadinya bahaya ditempat kerja dan 

penyakit akibat kerja. 

 Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dengan petugas 

poli.  

Tahapan 2 Kegiatan 3 : Mengajak pegawai untuk menata 

ruangan 

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mengajak 

pegawai untuk menata ruangan di Ruangan Unit Pelayanan TB 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu partisipasi dengan cara 

mengajak petugas Unit Pelayanan TB bersama melakukan penataan 

ruangan sehingga terciptanya suasana kekeluargaan dan gotong 

royong antar petugas. 
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 Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak terciptanya suasana kekeluargaan dan gotong royong antar 

petugas. 

Tahapan 3 Kegiatan 3 : Mengeluarkan barang-barang yang 

dapat mengganggu pelayanan pemeriksaan TB 

Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan mengeluarkan 

barang-barang yang dapat mengganggu pelayanan pemeriksaan TB 

di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

yaitu pencerminan sila ke 3 yaitu bekerjasama dengan cara 

bersama-sama mengeluarkan barang yang ada diruangan sehingga 

adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan pemanfaatannya 

dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan potensi bahaya 

ditempat kerja. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya pemilahan barang yang tidak diperlukan 

pemanfaatannya dalam ruangan TB yang dapat menimbulkan 

potensi bahaya ditempat kerja. 

Tahapan 4 Kegiatan 3 : Melakukan penataan ruangan sesuai 

dengan desain yang telah disepakati dengan atasan 

Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

penataan ruangan sesuai dengan desain yang telah disepakati 

dengan atasan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai komitmen mutu yaitu kepuasan dengan cara adanya kepuasan 

yang timbul dengan melakukan penataan ruang bersama dengan 
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petugas Unit Pelayanan TB sehingga didapatkan hasil ruangan yang 

ergonomis dalam bekerja. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya kepuasan dalam melakukan pekerjaan sehingga 

dapat mengakibatkan perasaan yang dongkol dalam bekerja. 

Anti Korupsi : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

penataan ruangan sesuai dengan desain yang telah disepakati 

dengan atasan di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab dengan cara bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap rancangan yang telah disepakati 

dengan atasan sehingga menghasilkan ruangan yang ergonomis 

dalam bekerja.  

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak terciptanya ruangan Unit Pelayanan TB yang ergonomis. 

Tahapan 5 Kegiatan 3 : Mendokumentasikan hasil penataan 

ruangan 

Manajemen ASN :  

Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan 

mendokumentasikan hasil penataan ruangan di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, 

saya telah mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu penilaian 

kerja  dengan cara melakukan bukti kerja sebelum dilakukan 

penataan dan sesudah penataan ruangan sehingga didapat bukti 

konkrit penilaian kerja yang dilakukan. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya bukti foto sebelum dan sesudah perubahan 

ruangan. 

Tahapan 6 Kegiatan 3 : Membuat laporan kepada atasan setelah 

dilakukan penataan ruangan 

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat laporan 

kepada atasan setelah dilakukan penataan ruangan, saya telah 

mengaktualisasikan nilai manajemen WOG yaitu evaluasi dengan 

cara membuat laporan kegiatan penataan ruangan Unit Pelayanan 

TB sehingga menjadi bahan dokumentasi laporan dalam penataan 

ruangan Unit Pelayanan TB. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya laporan hasil evaluasi penataan ruangan. 

 

Kegiatan 4 : 

Membuat Banner Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Tahapan 1 Kegiatan 4 : Melakukan konsultasi rancangan 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya dengan atasan 

Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya 

dengan atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara meminta arahan dan 

masukan pimpinan tentang standar pelayanan prosedur dan potensi 
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bahaya yang telah diidentifikasi sehingga draft yang akan disusun 

dapat bermanfaat dalam pekerjaan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang pembuatan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan digunakan. 

Etika Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya 

dengan atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai etika publik yaitu 

kerjasama dengan cara menjalin hubungan komunikasi yang baik 

tentang SOP dan Potensi bahaya yang ingin dibuat sehingga 

mendapatkan persetujuan dalam pembuatan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan 

bawahan. 

2. Tidak dapat menyelesaikan masalah pembuatan Banner Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Potensi Bahaya. 

Tahapan 2 Kegiatan 4 : Membuat rancangan Banner SOP dan 

Potensi Bahaya yang akan dilakukan di Ruangan Unit Pelayanan 

TB 

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan dilakukan di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai akuntabilitas 

yaitu Kepastian kebijakan dengan cara memastikan kembali draft 

untuk pembuatan banner SOP dan bahaya ditempat kerja telah 

sesuai dengan arahan pimpinan dengan mengecek kembali arahan 
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dan masukan pimpinan sehingga didapatkan hasil yang sudah 

disepakati dengan pimpinan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya draft rancangan Banner SOP dan Potensi Bahaya 

ditempat kerja. 

Tahapan 3 Kegiatan 4 : Memberikan rancangan pembuatan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya yang telah dibuat kepada 

atasan 

Komitmen Mutu :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan memberikan 

rancangan pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang telah 

dibuat kepada atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai  komitmen mutu 

yaitu pencapaian hasil dan kinerja pegawai  dengan cara 

melakukan penilaian yang dilakukan oleh atasan terhadap 

rancangan draft banner SOP dan bahaya di tempat kerja sehingga 

menjadi acuan penilaian kinerja pegawai agar lebih baik lagi 

kedepannya. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya masukkan /saran terkait dengan draft rancangan 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya yang akan 

digunakan dari atasan. 

Tahapan 4 Kegiatan 4 : Melakukan revisi pembuatan Banner 

SOP dan Potensi Bahaya dengan arahan dan koordinasi dengan 

atasan  

Manajemen ASN:  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan revisi 

pembuatan Banner SOP dan Potensi Bahaya dengan arahan dan 

koordinasi dengan atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 
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Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai  manajemen 

ASN yaitu melakukan penyusunan dan penetapan dengan cara 

kebutuhan berdasarkan masukkan dan arahan dari atasan sehingga 

sesuai dengan rencana pembuatan Banner SOP dan Potensi 

Bahaya berdasarkan masukan dan arahan pimpinan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya hasil revisi draft Banner SOP dan Potensi Bahaya 

berdasarkan masukkan/saran dari atasan. 

Tahapan 5 Kegiatan 4 : Meminta tanda tangan pengesahan 

revisi Banner SOP dan Potensi Bahaya kepada atasan  

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Banner SOP dan Potensi Bahaya kepada 

atasan di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya 

telah mengaktualisasikan nilai  WOG yaitu pengasawan dengan 

cara meminta tanda tangan kepada atasan tentang pengesahan dari 

draft banner SOP dan potensi bahaya yang telah disetujui sehingga 

mendapatkan persetujuan dari atasan untuk di cetak. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Banner SOP 

dan Potensi Bahaya yang telah disetujui. 

Tahapan 6 Kegiatan 4 : Melakukan pencetakan dan meletakkan 

Banner SOP dan Potensi Bahaya  

Anti Korupsi :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan Potensi Bahaya di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan cara 
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mencetak banner dengan tenaga dan biaya sendiri sehingga tidak 

membebani anggaran kantor. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya Banner SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

Pelayanan Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

pencetakan dan meletakkan Banner SOP dan Potensi Bahaya di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai pelayanan publik yaitu aksesibel dengan 

cara  penempatan banner pada tempat yang dapat kelihatan dan 

terbaca oleh petugas dan pasien sehingga informasi yang ingin 

disampaikan melalui banner SOP dan Potensi bahaya dapat 

tersampaikan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak tepatnya penempatan banner SOP dan potensi bahaya 

karena tidak kelihatan dan tidak terbaca oleh petugas dan pasien. 

 

Kegiatan 5 : 

Membuat stiker tanda bahaya di tempat kerja di Ruangan Unit 

Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang 

Tahapan 1 Kegiatan 5 : Melakukan konsultasi pembuatan stiker 

yang akan dibuat 

Etika Publik :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi pembuatan stiker yang akan dibuat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai etika publik yaitu kerjasama dengan cara melakukan 
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pemecahan masalah bersama-sama dengan pimpinan 

membicarakan rancangan draft pembuatan stiker tanda bahaya 

sehingga didapatkan rancangan draft  stiker tanda bahaya ditempat 

kerja. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya masukkan /saran terkait dengan rancangan Stiker 

yang akan digunakan. 

WOG : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan 

konsultasi pembuatan stiker yang akan dibuat di UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan 

nilai WOG yaitu koordinasi dengan cara menjalin hubungan 

komunikasi yang baik menanyakan saran yang tepat dalam 

pembuatan stiker tanda bahaya sehingga didapatkan hubungan yang 

baik antara atasan dan bawahan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya kesepakatan untuk mendapatkan masukkan /saran 

terkait dengan rancangan stiker yang akan digunakan. 

Tahapan 2 Kegiatan 5 : Membuat rancangan stiker tanda bahaya 

di Ruangan Unit Pelayanan TB 

Akuntabilitas :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dengan cara 

menkaji kembali apa yang menjadi masukan dari pimpinan untuk 

melakukan pembuatan stiker sehingga didapatkan hasil yang 

optimal. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya draft rancangan stiker yang akan digunakan untuk 

Poli TB. 

Komitmen Mutu : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan membuat 

rancangan stiker tanda bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu yaitu efektif dan efesien 

dengan cara melakukan rancangan pembuatan stiker dengan tepat 

guna sehingga hasil pembuatan dapat benar-benar dimanfaatkan 

dengan menggunakan biaya seminimal mungkin dan tidak terlepas 

dari konteks yang telah didapat arahan pimpinan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Stiker yang akan dirancang tidak akan tepat guna sasaran dan 

pemanfaatannya. 

2. Biaya yang digunakan akan mengalami pemborosan dikarenakan 

tidak tepat guna pencetakan stiker. 

Tahapan 3 Kegiatan 5 : Memberikan rancangan pembuatan 

dengan atasan terkait pembuatan draft stiker tanda bahaya 

Nasionalisme :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan memberikan 

rancangan pembuatan dengan atasan terkait pembuatan draft stiker 

tanda bahaya di UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang, saya telah mengaktualisasikan nilai nasionalisme 

yaitu sila ke 4 yaitu musyawarah dengan cara mendiskusikan 

dengan atasan tentang usulan draft stiker yang akan dibuat dengan 

tetap meminta arahan dan masukkan sehingga didapatkan 

rancangan yang bisa dimanfaatkan oleh petugas Unit Pelayanan TB. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak mendapatkan masukkan /saran terkait dengan draft 

rancangan stiker tanda bahaya dari atasan.  

Tahapan 4 Kegiatan 5 : Melakukan revisi draft stiker tanda 

bahaya sesuai dengan arahan dari atasan 

Manajemen ASN :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan melakukan revisi 

draft stiker tanda bahaya sesuai dengan arahan dari atasan di 

UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai manajemen ASN yaitu melakukan 

penyusunan dan penetapan dengan cara melakukan revisi desain 

yang telah ada berdasarkan arahan dan masukkan dari atasan 

sehingga setelah adanya masukkan dari pimpinan maka desain yang 

akan digunakan mendapatkan persetujuan dari pimpinan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya hasil revisi stiker tanda bahaya berdasarkan 

masukkan/saran dari atasan. 

Tahapan 5 Kegiatan 5 : Meminta tanda tangan pengesahan 

revisi Stiker kepada atasan 

WOG :  

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai WOG yaitu pengawasan dengan cara yaitu 

mendapatkan tanda tangan pengesahan dari atasan bahwa desain 

yang sebelumnya telah dilakukan revisi sehingga desain rancangan 

yang dibuat mendapat persetujuan dari atasan dan siap untuk 

dicetak. 
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Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak adanya bukti pengesahan dari atasan terhadap Stiiker yang 

telah disetujui. 

Tahapan 6 Kegiatan 5 : Melakukan pencetakan dan meletakkan 

stiker 

Anti Korupsi : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai anti korupsi yaitu mandiri dengan cara 

mencetak stiker dengan tenaga dan biaya sendiri sehingga tidak 

membebani anggaran kantor. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak tersedianya stiker tanda  Bahaya di Ruangan Unit 

Pelayanan TB. 

Pelayanan Publik : 

Pada saat melaksanakan  tahapan kegiatan meminta tanda 

tangan pengesahan revisi Stiker kepada atasan di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang, saya telah 

mengaktualisasikan nilai pelayanan publik yaitu aksesibel dengan 

cara  menempel stiker pada tempat yang dapat kelihatan dan 

terbaca oleh petugas sehingga informasi yang ingin disampaikan 

melalui stiker dapat tersampaikan. 

Apabila nilai aktualisasi ini tidak dilaksanakan maka akan 

berdampak : 

1. Tidak tepatnya penempelan stiker tanda bahaya sehingga 

informasi yang disampaikan tidak tersampaikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.   Kesimpulan  

Laporan aktualisasi nilai-nilai PNS yang telah disusun dalam 

rangkaian Penerapan Prinsip Ergonomi Dalam Upaya Mengatasi 

Potensi Bahaya Di Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas 

Gerunggang Kota Pangkalpinang didapat kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan aktualisasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan 

kinerja ASN sehingga menjadi pembiasaan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 

2. Optimalisasi penerapan penggunaan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam menerapkan Alat Pelindung Diri (APD) di 

Ruangan Unit Pelayanan TB UPTD. Puskesmas Gerunggang. 

3. Optimalisasi penerapan SOP secara otomatis berpengaruh 

terhadap pekerjaan sehari-hari yang akan berdampak positif untuk 

mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. 

 

4.2. Saran 

          Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah mengikuti 

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I antara lain : 

1. Untuk Organisasi 

Dalam hal ini adalah UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota 

Pangkalpinang agar dapat menerapkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan maksud merubah 

mindset para pegawai demi bahwa ASN seyogianya adalah 

pelayan publik dan bukan melayani tetapi melayani demi 

tercapainya visi, misi dan nilai UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Kota Pangkalpinang. 
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2. Untuk Penyelenggara Diklat 

Dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat meningkatkan 

fasilitas dan sarana bagi peserta pada penyusunan laporan 

aktualisasi sehingga mempermudah untuk melakukan 

konsultasi dengan coach. 

3. Untuk Peserta Diklat 

 Peserta diklat hendaknya harus proaktif dalam 

melaksanakan tugas dan bimbingan dengan Coach dan 

Mentor , sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik 

dan sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan. 

 Meningkatkan kinerja ASN dengan menerapkan Nilai-nilai 

dasar PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) dan penerapan 

kedudukan dan peran PNS yaitu Manajemen Aparatur Sipil 

Negara (ASN), Pelayanan Publik dan Whole of Government 

(WoG) 
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Gambar 1 
 

 
 
 
Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 
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Gambar 2 
 

 
 
 
Sumber : Pedoman Teknis Keselamatan Dan Keamanan Kerja Laboratorium 

Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 
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Gambar 3 
 

 
Keterangan Gambar : 

A         : Vestibule weather 

B         : Anteroom 

C         : Area bersih 

D         : Area kotor 

 
Catatan: Modifikasi    rancangan ruang laboratorium dapat saja dilakukan sepanjang kaidah-kaidah 

keselamatan dan    kerja di laboratorium diperhatikan. 

 
Sumber : Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis Tahun 2015 
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TAHAPAN KE 3 KEGIATAN 2 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN POLI TB 

UPT. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
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TAHAPAN KE 4 KEGIATAN 2 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN POLI TB 

UPT. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
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LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 1 KEGIATAN 2 

MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN ATASAN TERKAIT PERUBAHAN 

RUANGAN UNIT PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

JUMAT,  05 APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 2 KEGIATAN 2 

MENCARI INFORMASI DESAIN RUANGAN UNIT PELAYANAN TB DI BERBAGAI 

SUMBER RUANGAN UNIT PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS 

GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

SABTU,  06 APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 3 KEGIATAN 2 

MEMBUAT RANCANGAN DESAIN RUANGAN YANG AKAN DILAKUKAN 

TERHADAP RUANGAN UNIT PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS 

GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

SABTU,  06 APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 4 KEGIATAN 2 

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ATASAN TENTANG DESAIN RUANGAN 

RUANGAN UNIT PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN, 08 APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 1 KEGIATAN 3 

BERKOORDINASI DENGAN PETUGAS TB UNTUK MEMPERSIAPKAN 

PEMINDAHAN BARANG RUANGAN UNIT PELAYANAN TB  

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN & SELASA,  08 & 09 APRIL 2019 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 2 KEGIATAN 3 

MENGAJAK PEGAWAI UNTUK MENATA RUANGAN UNIT PELAYANAN TB  

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA, 09 APRIL 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 3 KEGIATAN 3 

MENGELUARKAN BARANG-BARANG YANG DAPAT MENGGANGGU 

PELAYANAN PEMERIKSAAN TB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA-RABU, 09-10 APRIL 2019 

                                 

           

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

VIDEO MELAKSANAKAN TAHAPAN 3 KEGIATAN 3 

MENGELUARKAN BARANG-BARANG YANG DAPAT MENGGANGGU 

PELAYANAN PEMERIKSAAN TB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA-RABU, 09-10 APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 4 KEGIATAN 3 

MELAKUKAN PENATAAN RUANGAN SESUAI DENGAN DESAIN YANG TELAH 

DISEPAKATI DENGAN ATASAN DI RUANGAN UNIT PELAYANANTB  

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

SELASA-RABU, 09-10 APRIL 2019 

              

 

                         

       Posisi Duduk Ergonomis Saat Melakukan Konseling Pasien dan Pembuatan 

Slide di Ruang Laboratorium TB 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 5 KEGIATAN 3 

MENDOKUMENTASIKAN HASIL PENATAAN RUANGAN DI RUANGAN UNIT 

PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN, 22 APRIL 2019 

     

Sebelum Penataan Ruangan 

 

 

 

        

Setelah Penataan Ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 6 KEGIATAN 3 

MEMBUAT LAPORAN KEPADA ATASAN SETELAH DILAKUKAN PENATAAN 

RUANGAN UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN, 15 APRIL 2019 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO INOVASI DI RUANGAN UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS 

GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

 
 

 

FOTO SEBELUM PEROMBAKAN RUANGAN LABORATORIUM TB 

 

 

 

 

   

FOTO SESUDAH PEROMBAKAN RUANGAN LABORATORIUM TB 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

TAHAPAN KE 2 KEGIATAN 4 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN UNIT PELAYANAN TB 

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

SOP dan Potensi Bahaya di Ruangan Unit Pelayanan TB    
UPTD. Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang 

Tahun 2019 

 

Dasar Kebijakan : 1. Surat Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas 

Gerunggang No.440/…………/UPTD.PUSK.GRG-

SK/IV/2019 Tentang Tim Unit Pelayanan TB di UPTD. 

Puskesmas Gerunggang. 

2. Surat Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas 
Gerunggang No.440/001/UPTD.PUSK.GRG-
SK/IV/2019 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan 
Laboratorium di UPTD. Puskesmas Gerunggang 

Referensi : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 

52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Di Fasilitas  Pelayanan Kesehatan. 

2. Modul Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis 

Tahun 2015  

3. Modul Pedoman Teknis Keselamatan Dan Keamanan 

Kerja Laboratorium Tuberkulosis Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2015. 

 

Petugas mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD 

 

Bahaya tidak mencuci tangan adalah 

dapat tertular penyakit akibat 

kuman, bakteri dan virus 
dari kontaminasi yang disebarkan melalui 

sentuhan tangan baik secara langsung 

maupun lewat objek kerja 



Petugas Unit Pelayanan TB menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti 
menggunakan masker, jas laboratorium dan sarun tangan selama berinteraksi 
dengan pasien dan di laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bahaya tidak menggunakan masker 

adalah sewaktu melakukan interaksi 

dengan pasien dan sputum dapat 

tertular Bakteri Mycobacterium 

tuberculosis (MTB) dan 

terhirup bahan kimia 

berbahaya yang ada di 

laboratorium 

Bahaya tidak menggunakan jas 

laboratorium adalah terkena zat 

berbahaya membuat zat tersebut tidak 

masuk  ke pakaian langsung 

Setidaknya tidak langsung terkena 

pakaian petugas dan dalam kulit 
sehingga tubuh tetap terlindungi  

Bahaya tidak menggunakan sarung 

tangan adalah terkena luka 

kulit dan luka bakar yang bisa 

didapat oleh petugas laboratorium sewaktu 

melakukan pembuatan slide sputum,  

pewarnaan slide, pengeringan slide, 

pencucian alat dan pembakaran pot dahak.  



 

 

 



 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

TAHAPAN KE 4 KEGIATAN 4 

MELAKUKAN REVISI PEMBUATAN BANNER SOP DAN POTENSI BAHAYA 

DENGAN ARAHAN DAN KOORDINASI DENGAN ATASAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

TAHAPAN KE 6 KEGIATAN 4 

MELAKUKAN PENCETAKAN DAN MELETAKKAN BANNER SOP DAN POTENSI 

BAHAYA 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 1 KEGIATAN 4 

MELAKUKAN KONSULTASI RANCANGAN PEMBUATAN BANNER SOP DAN 
POTENSI BAHAYA DENGAN ATASAN DI RUANGAN UNIT PELAYANANTB  

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
SENIN, 15 APRIL 2019 

  

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 2 KEGIATAN 4 

MEMBUAT RANCANGAN BANNER SOP DAN POTENSI BAHAYA DI RUANGAN 
UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 
SELASA, 16 APRIL 2019 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 3 KEGIATAN 4 

MEMBERIKAN RANCANGAN PEMBUATAN BANNER SOP DAN POTENSI 
BAHAYA YANG TELAH DIBUAT KEPADA ATASAN UNIT PELAYANANTB  

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
KAMIS, 18 APRIL 2019 

         

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 4 KEGIATAN 4 

MELAKUKAN REVISI PEMBUATAN BANNER SOP DAN POTENSI BAHAYA 
DENGAN ARAHAN DAN KOORDINASI DENGAN ATASAN UNIT PELAYANANTB 

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
SENIN, 22 APRIL 2019 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 5 KEGIATAN 4 

MEMINTA TANDA TANGAN PENGESAHAN REVISI BANNER SOP DAN POTENSI 
BAHAYA KEPADA ATASAN UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 
SENIN, 22 APRIL 2019 

            

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 6 KEGIATAN 4 

MELAKUKAN PENCETAKAN DAN MELETAKKAN BANNER SOP DAN POTENSI 
BAHAYA UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 
SENIN, 22 APRIL 2019 

           

PENEMPATAN BANNER DI RUANGAN KONSULTASI UNIT PELAYANAN TB 

          

PENEMPATAN BANNER DI RUANGAN LABORATORIUM UNIT PELAYANAN TB 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 
VIDEO MELAKSANAKAN KEGIATAN 4 

MEMBUAT BANNER STANDAR PELAYANAN PROSEDUR (SOP) DAN POTENSI 
BAHAYA DI RUANGAN UNIT PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS 

GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 
SENIN, 22 APRIL 2019 

 

 



 

 

 

 

 



TAHAPAN KE 2 KEGIATAN 5 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN UNIT PELAYANAN TB 

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

1. Stiker menggunakan 

masker 

           

 

 

 

 

Menggunakan Masker 

2. Stiker menggunakan sarung 

tangan 

 

3. Stiker menggunakan jas 

lab 

 

 
Pakai Jas Laboratorium 

4. Stiker tempat 

membersihkan tangan 

 
 

5. Stiker perhatikan petunjuk 

 

 

6. Stiker evakuasi / lari 

arah ke kiri 

 
 

 

 

 

7. Stiker peringatan akan 

barang tajam (kaca) 

 

8. Stiker bahan yang mudah 

terbakar / peringatan bahan 

panas 

 
 

9. Stiker Bahan Beracun 

 

 
       Racun 

10. Stiker dilarang 

merokok 

 

11. Stiker dilarang tanpa 

kelengkapan di larang 

masuk 

 
 

 

12. Stiker dilarang 

makan/minum 

 



 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

TAHAPAN KE 3 KEGIATAN 5 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN UNIT PELAYANAN TB 

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

1. Stiker 

menggunakan 

masker 

           

 

 

 

 

Menggunakan Masker 

2. Stiker menggunakan sarung 

tangan 

 

3. Stiker menggunakan jas 

lab 

 

 
Pakai Jas Laboratorium 

4. Stiker tempat 

membersihkan tangan 

 
 

5. Stiker perhatikan petunjuk 

 

 

6. Stiker evakuasi / lari 

arah ke kiri 

 
 

 

 

 

7. Stiker peringatan akan 

barang tajam (kaca) 

 

8. Stiker bahan yang mudah 

terbakar / peringatan bahan 

panas 

 
 

9. Stiker Bahan Beracun 

 

 
       Racun 

10. Stiker dilarang 

merokok 

 

11. Stiker dilarang tanpa 

kelengkapan di larang 

masuk 

 
 

 

12. Stiker dilarang 

makan/minum 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

TAHAPAN KE 4 KEGIATAN 5 

RANCANGAN DESAIN RUANGAN UNIT PELAYANAN TB 

UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

 

13. Stiker menggunakan 

masker 

           

 

 

 

 

Menggunakan Masker 

14. Stiker menggunakan sarung 

tangan 

 

15. Stiker menggunakan jas 

lab 

 

 
Pakai Jas Laboratorium 

16. Stiker tempat 

membersihkan tangan 

 
 

17. Stiker perhatikan petunjuk 

 

 

18. Stiker evakuasi / lari 

arah ke kiri 

 
 

 

 

 

19. Stiker peringatan akan 

barang tajam (kaca) 

 

20. Stiker bahan yang mudah 

terbakar / peringatan bahan 

panas 

 
 

21. Stiker Bahan Beracun 

 

 
       Racun 

22. Stiker dilarang 

merokok 

 

23. Stiker dilarang tanpa 

kelengkapan di larang 

masuk 

 
 

 

24. Stiker dilarang 

makan/minum 

 



 

 



 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 1 KEGIATAN 5 

MELAKUKAN KONSULTASI PEMBUATAN STIKER YANG AKAN DIBUAT DI 

RUANGAN UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA, 23 APRIL 2019 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 2 KEGIATAN 5 

MEMBUAT RANCANGAN STIKER TANDA BAHAYA DI RUANGAN  

UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA, 23 APRIL 2019 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 3 KEGIATAN 5 

MEMBERIKAN RANCANGAN PEMBUATAN DENGAN ATASAN TERKAIT 

PEMBUATAN DRAFT STIKER TANDA BAHAYA DI RUANGAN  

UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA, 23 APRIL 2019 

  

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 4 KEGIATAN 5 

MELAKUKAN REVISI DRAFT STIKER TANDA BAHAYA SESUAI DENGAN 

ARAHAN DARI ATASAN DI RUANGAN UNIT PELAYANANTB UPTD. 

PUSKESMAS GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG 

KAMIS, 25 APRIL 2019 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 5 KEGIATAN 5 

MEMINTA TANDA TANGAN PENGESAHAN REVISI STIKER KEPADA ATASAN 

DI RUANGAN UNIT PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN, 29 APRIL 2019 

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

FOTO MELAKSANAKAN TAHAPAN 6 KEGIATAN 5 

MELAKUKAN PENCETAKAN DAN MELETAKKAN STIKER DI RUANGAN UNIT 

PELAYANANTB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SELASA, 30 APRIL 2019 

 

                

 

                       

 

      

 

 



LAMPIRAN AKTUALISASI 

VIDEO MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 

MEMBUAT STIKER TANDA BAHAYA DI TEMPAT KERJA DI RUANGAN UNIT 

PELAYANAN TB UPTD. PUSKESMAS GERUNGGANG  

KOTA PANGKALPINANG 

SENIN, 22 APRIL 2019 

 


	KOFER.pdf (p.1-11)
	KOFER depan.pdf (p.1)
	lembar pengesahan.pdf (p.2-3)
	KOFER tengah.pdf (p.4-11)

	BAB - LAMPIRAN.pdf (p.12-227)
	BAB DAN DF.pdf (p.1-157)
	BAB 1.3.pdf (p.1-9)
	BAB 2.pdf (p.10-38)
	BAB 3.1.pdf (p.39-154)
	BAB 4.2.pdf (p.155-156)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.157)

	LAMPIRAN.pdf (p.158-216)
	LAMPIRAN DOKUMEN KEGIATAN 1.pdf (p.1-6)
	LAMPIRAN AKTUALISASI foto KEG 1.pdf (p.7-10)
	LAMPIRAN AKTUALISASI DOKUMEN KEGIATAN 2.pdf (p.11-17)
	LAMPIRAN AKTUALISASI KEGIATAN 2 FOTO.pdf (p.18-21)
	LAMPIRAN AKTUALISASI KEGIATAN FOTO DAN DOKUMEN.pdf (p.22-30)
	LAMPIRAN AKTUALISASI KEGIATAN 4 DOKUMEN.pdf (p.31-38)
	LAMPIRAN AKTUALISASI KEGIATAN 4 FOTO.pdf (p.39-45)
	LAMPIRAN AKTUALISASI DOKUMEN 5.pdf (p.46-52)
	LAMPIRAN AKTUALISASI FOTO 5.pdf (p.53-59)



