Proposal
Mobil KIETEK (Komunikasi Informasi Edukasi Terkini Kesehatan) ON
THE ROAD

No

Aspek Yang Dinilai
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Latar Belakang dan Tujuan

Deskripsi
Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, yang terdiri dari :
 Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya
inovasi antara lain kebutuhan/ kepentingan publik yang tidak/
belum/ terhambat terpenuhi);
 Gagasan dari inovasi; Tujuan dari inovasi; Kelompok masyarakat
atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target
inovasi ! Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan
data pendukung yang relevan
Jawaban :
Mengatasi

masalah

kesehatan

masih

menjadi

sebuah

tantangan serius di Indonesia. Kini setidaknya masih ada triple
burden atau tiga masalah kesehatan penting terkait pemberantasan
penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular dan
kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil
diatasi. Perubahan pola hidup masyarakat yang makin modern
menjadi salah satu dasar GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Penyakit menular seperti diare, tuberkulosa hingga demam berdarah
dahulu menjadi kasus kesehatan yang banyak ditemui; kini telah
terjadi perubahan yang ditandai pada banyaknya kasus penyakit tidak
menular

seperti

diabetes,

GERMAS adalah sebuah

kanker

gerakan

dan
yang

memasyarakatkan budaya

hidup

kebiasaan

masyarakat

dan

perilaku

jantung
bertujuan

sehat serta
yang

koroner.
untuk

meninggalkan
kurang

sehat.

Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan Perilaku
Hidup

Bersih

infrastruktur

Sehat (PHBS)
dengan

dan

basis

dukungan

untuk

masyarakat.

program
(Sumber.

promkes.kemkes.go.id)
Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan mobil edukasi
keliling dari program promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota
Palembang. KIETEK ON THE ROAD sama halnya seperti Inovasi
Mobil Klinik Bantu dari Yayasan Cipta Cara Padu yang memberikan
layanan kesehatan dan edukasi umum kepada masyarakat. KIETEK
ON THE ROAD mengajak semua lintas program dan lintas sektor
terkait dalam memberikan informasi kesehatan terkini kepada
masyarakat di Kota Palembang, baik untuk masyarakat di pusat kota
ataupun di pinggiran kota yang kurang mendapatkan pelayanan
kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan survey cepat
pada tahun 2020 melalui pengisian google form untuk masyarakat
Kota Palembang untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan, Perilaku
dan Sikap Masyarakat di Kota Palembang tentang Covid-19.
Didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap
Covid-19 dengan kategori kurang tahu sebesar 34 %, tingkat

perilaku dan sikap masyarakat terhadap COVID-19 dengan
kategori kurang tahu sebesar 49,3%. Dari hasil di atas, maka
Dinas Kesehatan Kota Palembang berupaya untuk melakukan
edukasi kepada masyarakat di Kota Palembang, sehingga
masyarakat mengetahui pentingnya melakukan Perilaku Hidup
bersih dan Sehat, serta Germas dalam mencegah penularan
Covid-19.
Mobil KIETEK ON THE ROAD dimulai pada tahun 2021 pada
masa pandemi COVID-19, ada banyak masyarakat Kota Palembang
terkonfirmasi

COVID-19,

Kasus

Konfirmasi

6.202,

Suspek

20.709,Probable 153, Kontak Erat 4.878, Sembuh 4.826, Meninggal
293, Discarded kasus suspek 12.873 per tanggal 18 januari 2021
(Sumber.dinkes.palembang.go.id), yang disebabkan masih rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang bahaya COVID-19, penularan
Covid-19 yang masih tinggi, perilaku hidup bersih dan sehat dari
masyarakat yang masih rendah dan pentingnya vaksinasi Covid-19
demi memutus rantai penularan COVID-19.
Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan upaya promotif
dan preventif demi mencegah kenaikan kasus Covid-19 di Kota
Palembang yang semakin tinggi dengan inovasi Mobil KIETEK ON
THE ROAD, yang merupakan penyebaran informasi kesehatan
secara

mobile.

Adapun

informasi

yang

disampaikan

kepada

masyarakat melalui Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan
informasi terkini kesehatan dan terpadu dengan program kesehatan
masyarakat lainnya, dalam rangka pencapaian percepatan perubahan
perilaku di masyarakat melalui penerapan PHBS dan Germas di
masyarakat.

Tujuan MOBIL KIE-TEK ON THE ROAD terhadap masyarakat yaitu
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat kota Palembang tentang
pentingnya penerapan PHBS dan Germas
2. Menurunkan angka kesakitan dan faktor resiko penyakit yang bisa
di cegah dengan penerapan PHBS dan Germas
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang
secara umum
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 Jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui

Kesesuaian Kategori

inovasi dengan kategori yang dipilih
Jawaban :
Inovasi MOBIL KIE-TEK ON THE ROAD merupakan inovasi dalam
penyebaran informasi kesehatan secara mobile terkait dengan PHBS
dan Germas serta pelayanan konsultasi seputar masalah kesehatan
secara terpadu. Pelaksanaan konsultasi kesehatan dilaksanakan
secara interaktif (dua arah) yang dilakukan dengan metode ceramah
dan tanya jawab serta didukung dengan media informasi berupa
poster dan leafleat. Pelayanan MOBIL KIETEK diharapkan dapat
memberi manfaat kepada masyarakat dalam memperoleh informasi
yang

akurat

untuk

meningkatkan

kesehatan,

kesehjahteraan

masyarakat dan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang
mengarah pada pencegahan dan pengendalian kesehatan baik
secara individu, keluarga dan lingkungannya.
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Kontribusi

terhadap

Capaian

Nasional

Sustainable
Goals

Development

(SDGs)/

Tujuan

 Sebutkan kontribusi inovasi terhadap capaian nasional SDGs/ TPB
(lihat Perpres Nomor 59 Tahun 2017)
 Jika ada lebih dari satu tujuan dalam SDGs/ TPB dan/ atau target
agar dijelaskan secara singkat

Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
Jawaban :
Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan salah satu tujuan dalam
SDGs tentang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dimana program MOBIL
KIETEK ON THE ROAD yaitu upaya promotif dan preventif dengan
penyebaran informasi terkini kesehatan secara mobile untuk semua
masalah kesehatan yang terjadi di Kota Palembang
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Deskripsi Inovasi

 Uraikan secara singkat cara kerja inovasi ini dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi
Jawaban :
Pelaksanaan Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan penyebaran
informasi kesehatan terkait dengan PHBS dan Germas, serta
pelayanan konsultasi seputar masalah kesehatan secara terpadu
yang terkait isu terkini di daerah yang menjadi pelaksanaan kegiatan.
Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan pada mobil keliling
adalah penyuluh kesehatan masyarakat serta pemegang program
kesehatan lainnya yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Pelaksanaan konsultasi kesehatan dilaksanakan secara interaktif (dua
arah) yang dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta
didukung dengan media informasi berupa poster dan leafleat.
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Inovatif

(Kebaruan,

Nilai  Jelaskan sisi kebaruan/ keunikan, nilai tambah dan keunggulan

Tambah atau keunikan)

daya penyelesaian masalah dari inovasi ini dibandingkan dengan
model penyelesaian masalah yang pernah ada/ digunakan dalam
konteks wilayah anda dengan cara menggambarkan kecepatan
penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian
masalah yang terjangkau oleh kinerja inovasi
Jawaban :
Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan inovasi kesehatan
dengan melakukan penyebaran informasi terkini kesehatan dan
program terpadu kesehatan lainnya secara mobile kepada seluruh
masyakat Kota Palembang, yang bermanfaat untuk meningkatkan
pengetahuan

masyarakat

dan

mendorong

perubahan

perilaku

masyarakat yang mengarah pada pencegahan dan pengendalian
kesehatan baik secara individu, keluarga dan lingkungannya. Edukasi
keliling ini dilaksanakan di seluruh tempat-tempat yang yang mungkin
sulit untuk mendapatkan informasi terkini kesehatan, sehingga
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang
dibutuhkan demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi
kebutuhan semua orang.
Inovasi Mobil KIETEK ON THE ROAD mengajak masyarakat
untuk berkonsultasi tentang kesehatan, sehingga masyarakat lebih
hemat waktu dan biaya demi mendapatkan informasi terkini
kesehatan, tanpa harus datang berkunjung ke fasiliatas pelayanan
kesehatan. Sehingga pemerintah Kota Palembang sangat mendukung
kegiatan inovasi ini, demi mewujudkan masyakat sehat.
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Transferabilitas (Sifat dapat

 Jelaskan bukti bahwa inovasi telah diadaptasi/ direplikasi/

diterapkan pada konteks/

disesuakan dan diterapkan oleh unit/ instansi lain; dan/atau

tempat lain)

memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan
populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada
pada daerah lain
Jawaban :
Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan mobil edukasi kesehatan
secara mobile yang sama hal nya dengan beberapa puskesmas yang
ada di Kota palembang yang melakukan edukasi keliling dengan
menggunakan mobil ambulance keliling atau motor edukasi keliling
sesuai dengan potensi wilayah kerja masing-masing puskesmas
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Sumber Daya

 Jelaskan sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia, metode,
peralatan atau material) yang digunakan untuk melaksanakan
inovasi tersebut
 Jelaskan

langkah-langkah/

strategi

yang

dilakukan

untuk

menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang
ada, Bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang
digunakan?

Jawaban :
1.

Pendanaan
Untuk melaksanakan inovasi ini, dibutuhkan pembiayaan
sebesar Rp. 27.725.100,- Dana berasal dari Dana BOK Dak
Non Fisik tahun 2021.

2.

SDM menggunakan:
Petugas kesehatan yang terlibat yaitu tenaga promosi kesehatan/
penyuluh kesehatan masyarakat dan pemegang program terkait
di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan petugas
promosi kesehatan dari Puskesmas.
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Strategi Keberlanjutan

 Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar inovasi tetap
berlanjut
Jawaban :
Strategi yang telah dilakukan yaitu
a. Mengidentefikasi tempat yang akan menjadi sasaran penyebaran
informasi dengan mempertimbangkan faktor resiko kejadian
penyakit yang berhubungan dengan PHBS dan Germas
b. Menyiapkan materi/ informasi terkini kesehatan yang akan
disampaikan kepada masyarakat, yang sederhana, jelas dan
mudah dimengerti
c. Petugas promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas
bersedia melaksanakan edukasi ke masyarakat, serta pemegang
program lainnya yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palembang
d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan lintas program dan lintas
sektor terkait, demi kelancaran kegiatan Mobil KIETEK ON THE
ROAD
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Evaluasi

 Jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal instansi
maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur
dampak inovasi secara resmi
Jawaban :
Mobil KIETEK ON THE ROAD merupakan salah satu inovasi
program Gerakan Menuju Smart City tahun 2021 Kota
Palembang kategori Smart Living.
Evaluasi

dilakukan

masyarakat

dengan

sebanyak

50

menyebarkan
orang,

untuk

kuesioner

kepada

mengetahui

tingkat

pengetahuan masyarakat setelah dilakukan edukasi dengan Mobil
KIETEK ON THE ROAD. Penilaian evaluasi implementasi program
kota cerdas (Smart City) Kota Palembang tahun 2021 oleh
Kementerian Kominfo berkerja sama dengan Kementerian Dalam
negeri,

Kementerian

Kementerian
Koordinator

PUPR,

Pariwisata
Bidang

dan

Kementerian
Ekonomi

Perekonomian,

Kementerian PAN dan RB

PPN/

Kreatif,

Kementerian

Bappenas,
Kementerian
Keuangan,

 Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi inovasi tersebut (waktu
dan indikator kinerja yang digunakan)
Jawaban :
Dalam rangka program Gerakan Menuju Smart City 2021 bagi Kota
Palembang maka mobil KIETEK ON THE ROAD telah dilakukan
evaluasi implementasi smart city dalam bentuk Pengisian kuesioner
untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap implementasi program
smart city yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Adapun pengisian kuesioner terdiri dari :
I.

Elemen Perbaikan
A. Perbaikan dalam proses pembangunan program quick wins
B. Perbaikan dalam masyarakat

II.

Keterlibatan Masyarakat
A. Peran serta masyarakat dalam program unggulan smart city

 Jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa output maupun
outcome! Lengkapi dengan data output maupun outcome, sebelum
dan sesudah inovasi
 Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?
Jawaban :
Output yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Palembang
Sebelum adanya inovasi Mobil KIETEK ON THE ROAD, antara lain :
1. Dari hasil pelaksanaan survey pengetahuan masyarakat di Kota
Palembang tentang Covid-19 tahun 2020, di dapatkan hasil
bahwa masyarakat di Kota Palembang, masih ada kurang tahu
tentang Covid-19 sebesar 34%
2.

Dari hasil pelaksanaan survey perilaku dan sikap masyarakat di
Kota palembang tentang Covid-19 tahun 2020, di dapatkan hasil
bahwa masyarakat di Kota Palembang masih kurang setuju
tentang perilaku dan sikap tentang Covid-19 sebesar 49,3%

Sesudah adanya inovasi Mobil KIETEK ON THE ROAD, antara lain :
Dari hasil Survey Pengetahuan, Perilaku dan Sikap Masyarakat di
Kota Palembang tentang Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19, pada
tanggal 16 – 18 April 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 dan
Vaksinasi COVID-19 mengetahui dengan baik sebesar 75,9
persen
2. Perilaku masyarakat tentang COVID-19 dan Vaksinasi
COVID-19 sudah tinggi sebesar 96,1 persen
3. Sikap masyarkat tentang COVID-19 dan Vaksinasi COVID19 sudah baik sebesar 55,2 persen

Hasil evaluasi Mobil KIETEK ON THE ROAD yaitu tingkat
pengetahuan masyarakat tentang informasi kesehatan terkini menjadi
lebih baik, sehingga ada perubahan perikalu hidup bersih masyarakat
demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons
pandemi Covid-19

Jawaban :
Mobil KIETEK ON THE ROAD menjadi salah satu cara pencegahan
penularan Covid-19 di Kota Palembang karena menjadi sarana
promotif

bagi

seluruh

masyarakat

Kota

Palembang

untuk

mendapatkan informasi terkini tentang Covid-19 dan vaksinasi Covid19. Penyebaran informasi secara mobile sangat bermanfaat bagi
seluruh masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang
Covid-19,

serta

bisa

berkonsultasi

langsung

dengan

tenaga

kesehatan, sehingga lebih efisien dan efektif dalam mencegah
penularan Covid-19.
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Keterlibatan

pemangku

 Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa

kepentingan

peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan,
mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini
Jawaban :
Dalam pelaksanaan pelayanan Mobil KIETEK ON THE ROAD
Pemangku kepentingan dan anggota yang terlibat yaitu
1)

Petugas promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang
sebagai peran utama dalam penyebaran edukasi secara mobile

2)

Penanggung jawab program yang ada di Dinas Kesehatan Kota
Palembang sebagai petugas promosi kesehatan yang ikut serta
dalam penyebaran informasi kesehatan terkini ke masyarakat

3)

Petugas promosi kesehatan dari Puskesmas adalah sebagai
wadah yang mendukung dan memberikan fasilitas sarana dan
prasarana terlaksananya kegiatan edukasi secara mobile

4)

Lintas sektor terkait yang ada di wilayah kerja puskesmas
adalah sebagai pihak yang mendukung dan bekerjasama setiap
kegiatan Mobil KIETEK ON THE ROAD
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Faktor Penentu



Sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala
dalam mendukung inovasi

Jawaban :
Faktor penentu keberhasilan dalam mendukung Mobil KIETEK ON
THE ROAD yaitu :
1)

Pelaksanaan Mobil KIETEK ON THE ROAD terintegrasi
dengan

seluruh

kanal

lintas

sektor

terkait

sehingga

penyebaran informasi kesehatan terkini bisa mengajak
masyarakat untuk menerapkan PHBS dan Germas di setiap
aktifitas baik secara individu maupun berkelompok

2)

Masyarakat bisa berperan secara aktif dalam mendukung
program PHBS dan Germas yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun swasta

Mobil KIETEK ON THE ROAD diharapkan dapat selalu
menyebarkan informasi kesehatan terkini kepada masyarakat,
sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota
Palembang

