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I. Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Pentingnya keterlibatan 

semua pihak dalam mengakhiri pandemi, terutama meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor dalam 

mengakhiri Pandemi. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1114/Menkes/SK/VIII/2005, promosi 

kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam mengendalikan 

faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 

agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang 

bersumberdaya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan 

publik yang berwawasan kesehatan.  

Berdasarkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter), strategi promosi kesehatan 

dikelompokkan menjadi 5 butir yaitu kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang 

mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, keterampilan individu dan gerakan 

masyarakat. Mewujudkan kesadaran dalam membangun gerakan masyakarat, perlu melatih 

terlebih dahulu keterampilan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk 

memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memelihara kesehatan. Sehingga metode 

penyampain informasi harus sesuai dengan kebutuhan agar dapat diterima dengan mudah 

oleh masyarakat setempat. 

 

II. Latar Belakang 

Sejak 2 Maret 2020 hingga 19 Maret 2020, jumlah kasus positif covid-19 di 

Indonesia mencapai 1.443.853 dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 39.142 

(KEMENKES RI, 2020). Berdasarkan angka tersebut, total kasus sebaran covid-19 di 

Indonesia berada pada peringkat ke-18 dari 192 negara di dunia yang sudah terpapar 

(JPPN.com). Sedangkan jumlah kasus covid-19 di Puskesmas Ciburayut sejak tahun 2020 

hingga 19 Maret 2020 sebanyak 56 dengan kasus meninggal sebanyak 4 orang.  

Pentingnya upaya penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 menjadi kunci 

untuk mengakhiri pandemi. Penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai 

penularan covid-19 yang kemudian dikenal dengan Gerakan 5M yaitu dengan menggunakan 

masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. 

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya mengakhiri pandemi khususnya 

dalam penerapan protokol kesehatan. Menurut Afrianti dan Rahmiati (2020), pengetahuan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol 

kesehatan. Upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan terus 

dilakukan oleh Puskesmas Ciburayut. Salah satu kendala dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan masyarakat adalah faktor sosial budaya. Mayoritas penduduk wilayah 

Puskesmas Ciburayut merupakan warga asli suku Sunda sehingga penyampaian informasi 

akan lebih mudah diterima oleh masyarakat jika bahasa yang digunakan adalah bahasa 

setempat. Berdasarkan temuan masalah tersebut, Puskesmas Ciburayut kemudian berinovasi 

untuk membuat Poster Dua Bahasa (PUASA). 

 

III. Tujuan  

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penerapan Protokol 

Kesehatan atau Gerakan 5M. 



 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pembuatan Poster mengenai Gerakan 5M dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Sunda. Penyebaran Poster dilakukan secara online melalui media sosial 

Puskesmas Ciburayut dan disebarkan secara langsung kepada masyarakat melalui media 

cetak. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Pembuatan desain Poster bahasa Indonesia dan bahasa Sunda menggunakan aplikasi 

Photoshop. 

2) Puskesmas menyebarkan Poster melalui media sosial Puskesmas Ciburayut 

(Instagram, Facebook, dan Whatsapp). 

3) Puskesmas menyebarkan Poster secara langsung kepada masyarakat melalui media 

cetak (kertas A5 dan A4). 

4) Apabila ada kesempatan untuk memberikan penyuluhan, petugas Promosi Kesehatan 

akan menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam Poster tersebut. 

5) Petugas Promosi Kesehatan melakukan evaluasi terhadap desain Poster yang telah 

dibuat. 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan pembuatan desain Poster mengenai Gerakan 5M dengan 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda menggunakan aplikasi 

Photoshop. Selanjutnya Puskesmas menyebarkan Poster melalui media sosial Puskesmas 

Ciburayut (Instagram, Facebook, dan Whatsapp). Selain itu, Puskesmas menyebarkan 

Poster secara langsung kepada masyarakat melalui media cetak (kertas A5 dan A4) dalam 

kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti vaksinasi, wawar maupun saat pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. Apabila ada kesempatan untuk memberikan penyuluhan, petugas 

Promosi Kesehatan akan menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam Poster tersebut. 

Setelah penyebaran Poster,  

 

VI. Sasaran 

Semua masyarakat ada di wilayah kerja Puskesmas Ciburayut. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi PETIGA-RING 

No. TAHAPAN WAKTU KEGIATAN Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

8 Februari 2020 Penemuan masalah di lapangan 

2. Perumusan Ide 9 Februari 2020 Perumusan ide dan koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 19 Februari 2020 Membuat desain Poster 

4. Implementasi 20 Februari 2020 Pelaksanaan minimal 4x dalam setahun 

di wilayah Puskesmas Ciburayut 

  



B. Pelaksanaan Inovasi PETIGA -RING 

Pelaksanaan kegiatan minimal 4 kali dalam setahun. 

No Kegiatan 

BULAN 

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

1 
Penyebaran Poster 

dua bahasa  √ √ √ √   
 

 

 

 
   

 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh petugas Promosi Kesehatan. Pencatatan dan pelaporan 

dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa 

dan dilaporkan ke Kepala Puskesmas. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah Poster cetak yang 

disebarkan. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan ke Kepala 

Puskesmas bersamaan dengan laporan triwulan Promosi Kesehatan. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau disampaikan 

ke Kepala Puskesmas. 
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