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MEMBANGUN BUDAYA KERJA POSITIF, MENDUKUNG PENCAPAIAN
ORGANISASI PRODUKTIF

Organisasi tempat kerja kita dapat diibaratkan seperti kapal, dimana jika kapalnya
kuat maka akan tangguh ketika menghadapi badai sebesar apapun. Akan tetapi jika
nahkoda dan krunya bermental rapuh maka bisa jadi bukan badai yang menghantam
kapal tersebut, tetapi kapal telah hancur oleh kru sendiri sebelum badai datang.

Sejalan dengan semangat membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM budaya
kerja positif memiliki peran sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Budaya
kerja positif inilah yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai klien
utama kita. Sejak 2015 telah dirintis pembangunan Zona Integritas di Balai
Litbangkes Magelang, waktu yang cukup sebagai momentum perubahan menjadi
budaya kerja yang positif. Akan tetapi marilah kita tanya pada diri masing-masing
perubahan positif apa yang telah kita lakukan. Peningkatan kinerja apa yang telah kita
berikan. Jika kita gali lebih dalam bisa jadi jawabanya adalah masih sama (belum ada
perubahan) atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Membangun budaya kerja positif melalui pembangunan Zona Integritas bukan
merupakan pekerjaan tambahan. Tetapi merupakan ukuran standar minimal dimana
seharusnya kita bekerja. Sehingga jika ada yang merasa keberatan dengan
upaya-upaya pembangunan zona integritas ini dapat dipertanyakan bagaimana
standar kerja dalam dirinya. Sebagai Aparatur yang digaji dari uang rakyat tentu
sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik pula bagi masyarakat. Organisasi ini
tidak akan pernah berubah jadi lebih baik lagi jika semuanya tidak bergerak. Seluruh
komponen harus mulai untuk keluar dari zona nyamanya masing-masing. Budaya
kerja positif akan terlihat jika semuanya saling bekerjasama, menghargai kedisiplinan,
dan bekerja sesuai dengan prosedur bukan kebiasaan.

Tempat kerja dapat diibaratkan seperti piring dimana disitulah tempat sebagian rizki
kita berada. Dan disini dapat diyakini tidak satupun yang ingin makan di piring yang
dalam kondisi kotor. Maka itulah mari kita bersama-sama melalui momentum Bulan

Ramadhan kita bersihkan, kita tata, kita rapihkan kantor kita melalui budaya kerja
yang positif dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

