Kata Pengantar
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi pandemi dunia yang menimbulkan berbagai risiko. COVID 19
telah menyebar di 213 negara dan menginfeksi jutaan penduduk dunia. Pada tanggal 31 Maret 2020, COVID
19 telah ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan unit utama di Kementerian Kesehatan yang turut
berperan dalam pengendalian serta penanganan COVID 19 di Indonesia. Penekanan upaya promotif
preventif terus dilakukan guna meningkatkan peran serta masyarakat, sektor swasta, lintas program dan
lintas sektor dalam mendukung upaya penanganan dan pencegahan COVID 19 sehingga diharapkan akan
positif dan angka kematian COVID 19 dapat ditekan.
Hidup bersama dan berdamai dengan virus corona, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak
terkecuali kita bangsa Indonesia. Pandemi memaksa kita hidup dengan tatanan hidup baru bersama
Covid-19 dengan melakukan adaptasi kebiasaan sehingga masyarakat dapat hidup lebih bersih, lebih sehat
dan lebih taat.
Sejak awal pemerintah fokus menekan laju penyebaran Covid-19, apapun varian Covid-19 yang ada saat
ini, tujuannya untuk mengurangi penularan atau flattening the curve. Ada empat strategi utama yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tiga strategi diarahkan untuk orang yang sehat, yaitu Perubahan
Perilaku, Pendektesian, Percepatan Vaksinasi dan satu strategi lainnya diarahkan untuk orang yang sakit,
yaitu Tarapeutik.
Perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang dan membutuhkan kerja keras. Diperlukan strategi
dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam
mempraktikkan perilaku pencegahan COVID-19 serta dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
Buku ini memuat upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
dalam kurun waktu 2020-2021 yang telah dirangkum dalam bentuk gambar dan informasi. Sehingga
diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana program
kesehatan masyarakat di masa pendemi dan hasilnya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. Tak lupa
kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Jakarta,
Desember 2021
Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat,

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Perjalanan
Pandemi Covid-19
di Dunia
Corona Virus Disease 2019 menjadi pandemi dunia yang menimbulkan berbagai risiko di seluruh dunia.
Menurut data dari WHO Juni 2021, jumlah kasus virus Covid-19 global melampaui angka 175,5 juta infeksi dan
angka kematian mencapai hampir 3,8 juta kasus.
Sejarah Covid-19 bermula pada laporan pertama wabah Covid-19 yang berasal dari sekelompok kasus
pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus
adalah 1 Desember 2019, dengan adanya pasien yang memiliki gejala demam, batuk kering, dan sesak nafas
yang didiagnosa sebagai gejala infeksi virus pneumonia.
Pada awalnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamai virus baru tersebut sebagai 2019 novel
coronavirus (2019-nCoV), dan kemudian secara resmi mengubah namanya menjadi penyakit Corona Virus
Disease (Covid-19) pada 12 Februari 2020.
Penyebaran Covid-19 berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan
cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk.

Perjalanan
Pandemi Covid-19
di Indonesia
Pada 31 Maret 2021, Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia
melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 di Indonesia.
Sejak saat itu tatanan kehidupan sosial di Indonesia mulai berubah. Banyak
kegiatan dan aktivitas masyarakat berhenti, sedangkan kehidupan harus tetap
berjalan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti bekerja,
berdagang, mengajar, bersosialisasi, dan aktualisasi diri.
Oleh karenanya kehidupan dan masyarakat tetap harus bergerak dan
beraktivitas, harus tetap produktif tapi tetap aman dari Covid-19. Maka,
diperlukan pola hidup baru yang menerapkan protokol kesehatan yang terdiri
atas perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat
agar dapat hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat.

Upaya Ditjen
Kesmas
Sepanjang tahun 2020-2021 Ditjen Kesmas telah melakukan
berbagai langkah sebagai aksi melawan pandemi COVID 19, yang
tertuang dalam berbagai kegiatan/program yang dirangkum pada
buku ini. Berbagai upaya yang dilakukan Ditjen Kesmas sebagai
aksi melawan pandemi COVID 19, yaitu :
1. Penyebaran Informasi, edukasi dan sosialisasi protokol Kesehatan
di berbagai media.
2. Penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan COVID-19
3. Kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam
pencegahan COVID-19
4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Penyebar Luasan
Informasi dan
Edukasi
Situasi pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran
masyarakat dan seringkali menjadi ketakutan dan
ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan
masyarakat mengenai Covid-19 dtambah lagi dengan informasi
yang tidak tepat yang beredar di masyarakat termasuk hoaks.
Ditjen Kesehatan Masyarakat melakukan penyebarluasan
informasi dan memproduksi media-media terkait Covid-19
guna memberikan informasi dan edukasi yang benar bagi
masyarakat. Melalui penyebarluasan informasi dan edukasi
yang tepat masyarakat mampu berperilaku dengan benar dan
mengambil aksi untuk sama-sama bergerak memutus rantai
penularan Covid-19 di tanah air.
Upaya edukasi dan penguatan melakukan 3M, penyebarluasan
Informasi vaksinasi COVID 19 dan penerapan protokol
kesehatan terus dilakukan secara masif melalui kampanye
bersama di berbagai platform media. Termasuk dengan
mengajak organisasi masyarakat, komunitas, dunia usaha,
lintas sektor, lintas program serta seluruh Dinas Kesehatan
hingga Puskesmas untuk turut serta dalam penyebarluasan
informasi dan edukasi.

Pemasangan Media
Luar Ruang
Selain melalui media elektronik dan digital,
penyebarluasan informasi dan edukasi juga dilakukan
dengan memasang media luar ruang seperti spanduk
yang dipasang di fasilitas umum dan perumahan
masyarakat. Media tersebut berisi pesan kesehatan dan
himbauan agar masyarakat senantiasa melakukan 3M
dan protokol kesehatan serta vaksinasi.

Kampus Sehat
Pandemi COVID 19 menunjukan
pentingnya menjaga kesehatan
bagi seluruh individu. Kampus Sehat
menjadi salah satu upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan
derajat kesehatan kesehatan
masyarakat termasuk di era
pandemic COVID 19. Sejak tahun 2020
terdapat 12 PTN dan PTS di Indonesia
yang telah berkomitmen dengan
Kemenkes untuk mengembangkan
Kampus Sehat, hingga pada tahun
2021 bertambah 23 PTN dan PTS.
Melalui Kampus Sehat ini diharapkan
dapat mendukung dan mendorong
setiap sivitas akademika dan
masyakat di lingkungan kampus
untuk mewujudkan lingkungan dan
perilaku hidup sehat sehingga dapat
menurunkan dampak negatif dari
COVID 19.

Penguatan Protokol Kesehatan
Hidup bersama dan berdamai dengan virus corona, penyebab penyakit Covid-19, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia,
tak terkecuali bangsa Indonesia. Pandemi COVID 19 menuntut masyarakat untuk hidup dengan tatanan hidup baru dan mampu
melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi hidup baru berdampingan dengan COVID 19.
Ditjen Kesmas menyatukan langkah, mendorong seluruh komponen bangsa sekaligus memastikan masyarakat untuk patuh
dalam menjalankan protokol kesehatan melalui penyebarluasan media tentang protokol kesehatan masyarakat. Selain itu
juga dilakukan pemantaian prokes masyarakat di berbagai fasilitas umum seperti pasar, stasiun, terminal ternasuk di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020.

5M
Pandemi belum selesai meskipun angka positif mulai menurun
namun masyarakat tidak boleh lengah. Penularan COVID 19
sapat dicegah melalui vaksinasi serta disiplin menerapkan
protokol kesehatan 5M.

5M

Mencuci tangan
Memakai masker
Menjaga jarak
Menjauhi kerumunan
Mengurangi mobilitas

5M yang dijalankan masyarakat menjadi kunci dalam menekan
penyebaran COVID 19. Ditjen Kesmas turut menedukasi
masyarakat tentang pentingnya 5M dengan menyebarluasan
media serta monitoring secara langsung pelaksanaan prokes
dan 5M di masyarakat.

Peduli Lindungi
Presiden Jokowi menyatakan bahwa adaptasi kebiasaan baru dan
protokol Kesehatan yang diterapkan kedepan harus praktis dan
bisa dikemas secara digital. Hingga saat ini, terdapat enam aktivitas
utama yaitu perdagangan, industri, transportasi, pariwisata,
keagamaan dan pendidikan yang telah menerapkan protokol
Kesehatan secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi
Melalui penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi Peduli
Lindungi, berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat bisa
berjalan dengan tidak mengesampingkan faktor kesehatan.
Ditjen Kesmas juga turut melaksanakan pemantauan penggunaan
aplikasi Peduli Lindungi di masyarakat. Hal ini untuk memastikan
bahwa protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah
tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas. Peduli Lindungi juga
memudahkan pengawasan prokes masyarakat sehingga menjadi
lebih efektif

Dukungan Event
Olahraga
PON XX dan Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) XVI
tahun 2021 di Papua dilaksanakan dengan suasana
yang berbeda dengan PON sebelumnya, karena
Indonesia maupun global dalam situsasi pandemi
Covid-19. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan
harus dengan protokol kesehatan yang ketat untuk
menghindari risiko penularan Covid-19. Demikan
juga dengan pihak-pihak yang terlibat langsung
dalam kegiatan PON seperti atlet, wasit, official dan
lainnya harus bebas dari Covid-19, dan selama masa
pertandingan selayaknya selalu di dalam lingkungan
yang sehat serta berperilaku sehat.
Ditjen Kesmas turut mendukung pelaksanaan PON
XX antara lain dengan menyiapkan buku media
KIE mengenai informasi terkait upaya pencegahan
beberapa penyakit dan hal-hal yang perlu diketahui
dan dipahami oleh atlet, wasit, Official dan lainnya,
sehingga selama berada di Papua terhindar dari risiko
penularan penyakit dan kondisi tetap prima.

Penguatan Kesmas
Pada Upaya 3T
Upaya 3T Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing),
penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa
perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) adalah salah satu
upaya penanganan COVID-19 beriringan dengan pelaksanaan
vaksinasi dan protokol kesehatan masyarakat.
Ditjen Kesmas turut andil dalam penguatan upaya 3T ini. Selain
dengan penyebarluasan informasi kepada masyakarat untut turut
serta mendukung 3T dengan bersedia melakukannya dan stop
stigma pada pasien COVID-19, juga dengan memperkuat kolaborasi
dan koordinasi dengan TNI, POLRI, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Bali Bangkit
Pandemi COVID 19 tidak hanya berdampak pada
aspek kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi
kehidupan sosial masyarakat termasuk ekonomi.
Bali merupakan salah satu provinsi yang terdampak.
Lamanya pandemi berlansung membuat Bali
sebagai destinasi wisata hingga mancanega
terpuruk secara ekonomi. Terkendalinya situasi
pandemi meberikan peluang bagi Bali untuk bangkit
dengan masterpiecenya di bidang pariwisata.
Kesmas mendukung Bali Bangkit melalui penerapan
protokol kesehatan, salah satunya saat pelaksanaan
Upacara Ngaben. Proses upacara Ngaben digelar
dengan protokol kesehatan ketat sesuai dengan
aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Protokol
kesehatan ketat juga diberlakukan di sektor wisata.
Seiring dengan berdenyutnya tempat wisata di
pulau Bali, maka protokol kesehatan juga harus
senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan agar Bali
Bangkit, ekonomi pulih.

Implementasi
Germas
di Era Pandemi
Penurunan kasus COVID 19 di Indonesia tidak lantas
membuat kita semua terlena. Hal ini harus disikapi dengan
kewaspadaan diri untuk menghadang kemungkinan
terjadinya lonjakan kasus. Peningkatan kasus terjadi bukan
hanya dari mutasi virus namun dapat terjadi dari perilaku
masyarakat.
Untuk itu, Ditjen Kesmas berkomitmen untuk selalu
mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
melalui pembiasaan GERMAS dengan makan buah dan
sayur, cek kesehatan secara rutin dan beraktivitas fisik. Hal ini
menjadi penguatan dalam implementasi Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 2017 yang telah menggaungkan Gerakan
Masyarakat Hidup Germas sebagai solusi untuk merubah
perilaku masyarakan menjadi lebih sehat
Selain itu juga dilakukan penguatan implementasi GERMAS
di daerah dengan melakukan advokasi ke daerah agar terus
mendorong pembudayaan GERMAS pada masyarakat.
Diharapkan melalui GERMAS masyarakat Indonesia tetap
sehat dan siap hidup berdampingan dengan COVID 19.

Hari Kesehatan
Nasional
Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan
Nasional. Meski ditengah pandemi tidak menurunkan
semangat Indonesia untuk menggaungkan Hari Kesehatan
Nasional sebagai pengingat masyarakat akan pentingnya
kesehatan. Peringatan ini dikemas menyesuaikan kondisi
pandemi dengan mengadakan Upacara Peringatan HKN
yang disiarkan secara virtual, melaksanakan Kampanye Tepuk
Tangan selama 56 detik sebagai penghormatan bagi tenaga
kesehatan yang telah berjuang menjadi garda terdepan
penanganan COVID 19 juga baik semua masyarakat yang telah
melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu juga dilaksanakan
kegiatan virtual seperti bazar online dan olahraga challenges
sebagai rangkaian kegiatan HKN.

Dukungan Saka Bhakti Husada
Satuan Karya Pramuka Bakti Husada atau Saka Bakti Husada (SBH) merupakan kelompok pemuda potensial yang ada di
masyarakat yang turut bergerak aktif sebagai relawan dalam melakukan upaya pencegahan Covid-19, baik di tingkat pusat
maupun di seluruh daerah.
Selain itu, Saka Bakti Husada turut mendukung upaya untuk menekan penyebaran COVID 19 melalui edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta
persiapan masa adaptasi kebiasaan baru dengan menjadi contoh, penyambung informasi, edukator dan pendamping di
masyarakat.

Pemberdayaan
dan Penggerakkan
Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan
aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses
pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta
memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Dengan begitu
diharapkan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan
berwawasan kesehatan.
Pada PPKM MIkro dilakukan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
COVID-19 dengan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat
dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu
berperan serta mencegah penularan Covid-19.
PPKM dilakukan sebagai bentuk partisipasi dan peran aktif masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19, khususnya pada
tingkat RT/RW/Desa mampu untuk memperkuat menjalankan protokol kesehatan,
sebagai contoh dengan memberlakukan kebijakan pemakaian masker, mencuci
tangan, menjaga jarak yang dilakukan dengan baik untuk diri sendiri maupun
lingkungan sekitar bagi warga di lingkungan RT/RW masing – masing. Tim PPKM
Mikro terdiri dari aparatur desa, ketua RT dan RW, pendamping desa, petugas
puskesmas dan TNI/Polri.
Pengorganisasian masyarakat dalam pemenuhan logistik melalui Kepala Desa/RT/
RW bagi warganya yang sedang menjalani isolasi mandiri dengan menugaskan
perwakilan warga/kader membantu menyiapkan makanan dan kebutuhan lain
bagi warga yang melakukan isolasi mandiri dan mengupayakan kebutuhan biaya
bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.

Webinar Dalam
Pencegahan
Covid-19
Selama pandemic COVID 19, Ditjen Kesmas telah melaksanakan webinar
dengan berbagai tema yang ditujukan bagi masyarakat luas. Webinar
ini diselenggarakan sebagai upaya edukasi dan penyebaran informasi
kepada masyarakat terkait COVID 19. Melalui webinar ini diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus meluruskan informasi
yang salah sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi pandemi
ini.

Media Publikasi
Kemenkes melakukan upaya promotif dan preventif yang dilakukan dalam
pencegahan penyebaran covid-19 yaitu :
Melalui Penyebarluasan informasi kesehatan dan edukasi masyarakat tentang covid
19 utamanya melalui media KIE digital dan iklan layanan masyarakat pada spot televisi
untuk menyampaikan informasi tentang covid 19 dan pencegahannya. Selain itu,
perluasan informasi melalui pedoman bagi tenaga kesehatan, masyarakat dan juga
kelompok rentan seperti pedoman pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi baru lahir,
balita dan anak prasekolah, pelayanan KB dan kespro, pelayanan gizi di masa pandemi
Covid19 serta Pedoman pengeloaan limbah RS Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan
Puskesmas yg menangani pasien COVID-19.
Total :
1. RCTI, SCTV, ANTV, MNC, Indosiar, TV One, Trans TVTrans7, Metro TV, dan TVRI.
2. Poster dan Spanduk Untuk Masyarakat
3. Poster Digital Untuk Masyarakat
4. Gerakan Masker Untuk Semua dan Kampanye Cegah COVID-19
5. Edukasi melalui media luar ruang, TVC commuterline, media cetak, koran
digital

Kampanye Memakai
Masker, Mencuci Tangan
Pakai Sabun dan Menjaga
Jarak
Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan
baru. Memaka masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak merupakan
perilaku yang penting dilaksanakan masyarakat untuk menekan laju penularan
COVID 19. Untuk itu dilaksanakan Kampanye Pakai Masker, Mencuci tangan
Pakai Sabun dan Menjaga Jarak sebagai ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk
membiasakan diri menjalankan protokol kesehatan tersebut agar terhindar dari
penularan COVID 19. Tidak hanya di ibukota, kampanye dilaksanakan di seluruh
Indonesia dengan melibatkan Dinas Kesehatan, UPT Kemenkes serta Poltekes.

Pengelolaan
Limbah Medis COVID-19
Di masa pandemi COVID-19, pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan menjadi
tantangan besar untuk diselesaikan dengan baik. Pasalnya, terjadi peningkatan jumlah limbah
medis yang cukup signifikan yakni sekitar 30-50%.
Limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) termasuk dalam
kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah jenis ini merupakan limbah
dengan karakteristik tertentu yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
menimbulkan dampak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan.
Merujuk pada dampak yang ditimbulkan, pengelolaan limbah medis fasyankes membutuhkan
kolaborasi dan sinergi dari stakeholder terkait guna mewujudkan pengelolaan limbah yang
terpadu serta aman dari segi lingkungan maupun manusia. Ditjen Kesmas mendukung penuh
pengelolaan dan tata cara pengelolaan limbah medis secara benar dan bertanggungjawab.

Penguatan Prokes
Pada Hari Besar Nasional

Gerakan Bersih
Sekolah
Gerakan Bersih Sekolah merupakan implementasi protokol
pencegahan COVID 19 di lingkungan sekolah. Gerakan
ini dilaksanakan pada bulan April 2020 di 5 sekolah dasar
di wilayah DKI Jakarta yakni SDN Lebak Bulus 4, SDN
Pesanggrahan 4, SDN Tanjung Barat 9, SDN Kalibata 11,
SDN Cipete Utara 15. Melalui gerakan ini diharapkan akan
memunculkan kesadaran, kemauan dan keterllibatan warga
sekolah dalam berperilaku hidup bersih dan sehat guna
mencegah penularan COVID 19.

Gerakan
Terminal
Bersih
Gerakan terminal bersih merupakan
implementasi protokol pencegahan
COVID 19 di area dan transportasi publik.
Gerakan ini dilaksanakan pada bulan
April 2020 dimulai dengan edukasi
protocol kesehatan di transportasi
publik, dilanjutkan dengan melakukan
pembersihan dan deinfeksi angkutan
bus dalam dan luar kota. Pada kegiatan
yang melibatkan Dinas Kesehatan
Jaktim, UPT Terminal Rambutan,
Puskesmas Ciracas, PPSU Kecamatan
Rambutan, PPSU Kelurahan Rambutan,
Polsek Ciracas, HAKLI dan Petugas PO
bus ini juga melibatkan para pengemudi
transportasi untuk terlibat dan turut
serta membersihkan armada bus yang
digunakannya. Melalui kegiatan ini
diharapkan lingkungan terminal dan
angkutan umum bersih dan terbebas
dari COVID 19.

Gerakan

#satukertascegahcovid19
Gerakan #satukertascegahcovid19
merupakan ajakan dari masyarakat
untuk masyakarat agar senantiasa
menjalankan protokol kesehatan.
Gerakan ini disebarluaskan melalui
media sosial Ditjen Kesmas agar
masyarakat sadar dan mampu
mempersiapkan dirinya untuk
menghadapi pandemic COVID 19.

Gebyar Vaksinasi
COVID 19
Vaksinasi dilakukansebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan
terhadap COVID 19. Percepatan vaksinasi ditargetkan meluas di seluruh
Indonesia dengan harapan Indonesia segera mencapai herd immunity
sehingga dapat keluar dari ancaman pandemic COVID 19. Ditjen Kesmas
mendukung penuh program vaksinasi ini mulai dari penyebarluasan
informasi, ajakan kepada masyarakat dan mengawal pelaksanaan vaksinasi
di masyarakat.

Vaksinasi Lansia
Lansia merupakan kelompok masyarakat yang
berisiko tinggi terpapar COVID 19 termasuk dengan
angka kematian akibat COVID yang cukup tinggi.
Vaksinasi kelompok lansia ini menjadi tantangan
tersendiri bagi semua pihak karena masih
ditemukan penolakan lansia untuk di vaksin. Untuk
itu Ditjen Kesmas senantiasa mengedukasi dan
menyebarkan informasi kepada para lansia untuk
mau vaksinasi sekaligus mendorong keluarga agar
mendukung dan menjaga lansia agar terhindar
dari virus ini. Gebyar vaksinasi lansia menjadi
momentum untuk menunjukan kepedulian
masyarakat kepada lansia.

Vaksinasi Anak Sekolah
Pemberian vaksinasi COVID 19 juga
digencarkan pada usia anak sekolah yakni
usia 12-17 tahun. Ini merupakan salah
satu langkah persiapan pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sehingga
anak Indonesia mendapatkan hak nya untuk
memperoleh pendidikan formal di sekolah.

Vaksinasi di Kementerian/Lembaga
Pemberian vaksinasi juga menyasar pegawai Kementerian/Lembaga seperti di BKKBN, Kemenko PMK, Kemnaker,
Kemenpora dan Kemenko Polhukam yang merupakan pelayan publik.

Masker
Untuk Semua
Pembagian masker kepada masyarakat terus dilakukan sejak bulan April
2020. Sebanyak 1juta masker dibagikani berbagai titik lokasi agar masayarakat
mendapatkan masker dan menggunakan masker sebagai langkah pencegahan
penularan COVID 19. Selain di terminal, stasiun, pasar dan fasilitas umum lainnya,
masker juga diberikan bagi kelompok lanjut usia yang menjadi kelompok rentan
dan berisiko tertular COVID 19. Pembagian masker dilaksanakan bagi lansia dan
caregiver di lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia di wilayah Jakarta, Bekasi,
Tangerang, Bogor dan Depok

Penyediaan Sarana
Cuci Tangan Pakai
Sabun (CTPS)
Guna memutus rantai penularan COVID 19, Ditjen Kesmas turut mengajak
semua pihak untuk membantu menyediakan sarana CTPS di beberapa sarana
dan tempat umum seperti terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan,
Pasar Cijantung, Pasar Jatinegara, Pasar Babakan Tangerang, Terminal Poris
Plawd dan Gereja Kristen Protestan Simalungun Tangerang, Pasar Anyar, pasar
Lama, Pasar Malabar Kota Tangerang dan sebagainya. Kegiatan ini merupakan
bentuk sinergitas semua pihak baik pemerintah, pihak swasta juga masyarakat.

Dukungan
APD Bagi
Pekerja
Migran
Indonesia
Banyaknya pekerja migran yang
kembali ke tanah air, membutuhkan
perlindungan dan perhatian terlebih
di saat pandemi. Untuk itu Ditjen
Kesmas menyerahkan sejumlah APD
baik berupa masker, handsanitizer dan
suplemen vitamin yang diperuntukan
bagi pekerja migran Indonesia. Bantuan
tersebut diberikan melalui shelter
pekerja migran Indonesia sekaligus
memberikan edukasi hidup bersih dan
sehat sebagai cara untuk mencegah
penularan COVID 19.

Dukungan
kepada RS
Darurat Wisma
Atlet
Ditjen Kesmas bersama dengan tim Satgas Kesehatan dari TNI, POLRI serta
relawan sanitarian dari Badan PPSDM Kesehatan memberikan dukungan
bagi RS Darurat Wisma Atlet dengan melaksanakan desinfeksi ruangan di
area RS Darurat Wisma Atlet secara rutin. Selain mendesinfeksi ruangan,
juga dilakukan pengelolaan limbah medis, dekontamisasi APD, mencatat
timbunan limbah dan pengelolaannya.
Selain itu juga dilakukan pendampingan dan pengawaan kebersihan
pangan dan pengolahan mananan agar keamanan pangan terjamin dengan
baik. Ditjen Kesmas juga turut memberikan orientasi dan pembekalan
protokol kesehatan kepada relawan kesehatan lingkungan dan petugas
kebersihan. Termasuk dengan memasang media KIE pencegahan penularan
COVID 19 di beberapa titik seperti di lobby dan lift. Kegiatan ini menjadi
kegiatan rutin yang dilaksanakan selama pandemic COVID 19.

Kerjasama Berbagai Pihak
Dalam Pencegahan COVID 19
Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri untuk mengatasi pandemi ini. Kerjasama semua pihak menjadi penting
untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi. Ditjen Kesmas sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan
turut berupaya agar pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dan implementasi protokol kesehatan berjalan dengan
lancar termasuk dengan memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Berbagai kegiatan yang
melibatkan berbagai pihak antara lain:
1. Promosi dan kampanye vaksinasi serta protokol kesehatan yang bekerjasama dengan 37 Mitra Dunia Usaha
seperti Pertamina, Merck, Indofood, Astra, Adaro, Mandiri, Danamon , Unilever , Kalbe farma dan sebagainya
2. Pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan n 18 organisasi Masyarakat, Komunitas seperti NU,
Muhammadiyah, PGI, PWI, Walubi, PHDI, KWI, Matakin, Dompet Dhuafa, Wahana Visi, PPKMI, IDI, PPNI, PBI dan
sebagainya
3. Berkolaborasi dengan 15 Pengelola Startup, E-Commerce seperti Gojek, Alodokter, Grab, Bukalapak, Kawan Vaksin,
Lawan Covid19, Jago Preventif dan sebagainya untuk aktif melaksanakan kampanye, sosialisasi, edukasi
terkait vaksinasi COVID 19 dan protokol kesehatan
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi vaksinasi kepada tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dunia usaha, PKK,
SBH, Dinkes Prov/Kab/Kota, Lintas Sektor, Lintas Program secara online melalui webinar
5. Produksi Media KIE dan Penyebaran Informasi Vaksinasi secara digital melalui media sosial, website Kemenkes
dan kanal informasi lainnya

Sosialisasi
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
Bersama Mitra
Sebagai upaya pencegahan COVID-19,
implementasi GERMAS ditekankan pada
pelaksanaan Sosialisasi Protokol Kesehatan
melalui penerapan 3M (Memakai Masker,
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak),
3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan
pemberian Vaksinasi sebagai upaya
Pencegahan COVID-19.
Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen
Kesmas bermitra dengan DPR RI Komisi
IX melakukan Sosialisasi GERMAS kepada
masyarakat, di 143 lokasi. Kegiatan ini juga
ditujukan bagi pemangku-pemangku
kepentingan agar dapat membantu
pemerintah untuk mendorong masyarakat
melaksanakan melakukan upaya- pencegahan
COVID-19
Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan
tercipta gerakan bersama dalam mendukung
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sekaligus
advokasi kepada pengambil kebijakan di
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/
kelurahan untuk memperoleh komitmen dan
dukungan pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di masyarakat. Selain itu
diharapkan dapat mendorong pencapaian
Implementasi GERMAS di Kab/Kota.

Upaya Kesmas
di UPT dan Berbagai Daerah
Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)
dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) sebagai UPT Ditjen Kesmas turut serta dalam
mendukung upaya pencegahan penularan COVID 19. Berbagai kegiatan dilaksanakan seperti
webinar, Kampanye 3M dan pemasangan media informasi cetak di fasilitas umum.
Selain itu, pemerintah daerah juga berperan untuk mengendalikan COVID 19 di Indonesia. Untuk
itu, Ditjen Kesmas memperkuat kolaborasi dengan daerah baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
Kesehatan Kab/Kota hingga Puskesmas untuk senantiasa upaya kesehatan masyarakat di daerah.
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh daerah untuk menekan laju penularan COVID 19 adalah
dengan menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan
serta vaksinasi sebagai pencegahan.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Selama masa pandemi, sistem Kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan Kesehatan esensial. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi peningkatan kasus penyakit lain selain COVID-19. Pelayanan Kesehatan esensial seperti Imunisasi,
pemeriksaan Ibu hamil, pengobatan pasien TB, HIV, Penyakit kronis seperti Diabetes, Hipertensi, dan sebagainya
harus tetap dilakukan ditengah pandemi agar kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Pandemi Covid 19 tidak lantas membuat pelayanan kesehatan masyarakat berhenti, disisi lain menjadi tantangan
tersendiri bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai program dan terobosan terus dikembangkan dan
dijalankan untuk mencapai masayarakat Indonesia yang sehat. Ditjen Kesehatan Masyarakat memberikan
apresiasi yang setinggi-tingginya bagi tenaga kesehatan yang senantiasa bertugas di Puskesmas di seluruh
wilayah Indonesia yang tetap melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat ditengah penanganan COVID 19
Ditjen Kesmas senantiasa berupaya untuk melaksanakan program prioritas nasional Kesehatan masyarakat antara
lain:
1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan panduan pelayanan Kesmas di masa pandemi bagi pengelola
program dan tenaga kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota serta di Fasyankes
2. Pemetaan dan penetapan fasyankes mampu pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19,
termasuk rujukan komplikasi/ kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (telepon, WA, media sosial, video call, video
conference, webinar, e-learning, dll) dalam pelaksanaan layanan dan monev/ pendampingan program kesmas
4. Bersama Dinkes memastikan pelayanan kesehatan masyarakat di tiap level (UKBM, FKTP, FKRTL) dilaksanakan
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