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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Puji syukur kami panjatkan kehadirat kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya maka 
buku Panduan Kemitraan  Dalam Pencegahan COVID-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan 
Baru dapat tersusun dan diterbitkan. Buku ini mengulas, antara lain peran dan dukungan 
dari segenap mitra yang terjalin dalam kolaborasi penta helix, termasuk uraian  pola 
kemitraan di level kabupaten dan kecamatan yang menggambarkan peran penting dari  
berbagai tingkat pengaruh yang saling terkait dalam pencegahan COVID-19 sesuai 
protokol kesehatan.

Penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 telah 
menggerakkan semua negara untuk mengambil kebijakan dan langkah pencegahan  
dalam rangka memutus mata rantai penularan serta meminimalisasi dampak negatif yang 
kemungkinan terjadi. Menyikapi fakta yang ada, Indonesia kemudian menetapkan 
pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam nasional. Pemerintah selanjutnya 
melakukan antisipasi penanggulangan pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan COVID-19. Penerapan kebijakan 
PSBB ini ternyata mampu menekan laju infeksi COVID-19 di Indonesia. Namun demikian, 
Pemerintah mengakui bahwa dalam memerangi COVID-19 tidak mungkin dihadapi 
dengan mengerahkan kemampuan sendiri. Hal ini memberi indikasi bahwa  membangun 
jaringan  kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh elemen 
masyarakat menjadi suatu kebutuhan.

Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengatasi permasalahan  bidang 
kesehatan tidak terlepas dari  kerja sama dan dukungan berbagai  pelaku pembangunan 
yang berasal dari lintas sektor, dunia usaha,  institusi pendidikan, masyarakat sipil dan 
media massa, baik yang ada di pusat maupun daerah. Dalam konteks program promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral dalam menggalang dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan mengarah pada sinergi dan pencapaian 
tujuan bersama.  

Di sisi lain, keberhasilan suatu kerjasama sangat bergantung pada komitmen yang 
diberikan oleh pihak yang bermitra. Kerjasama ini diarahkan untuk menghasilkan sinergi 
dari upaya yang berkelanjutan dalam menyongsong era adaptasi kebiasaan baru. Kondisi 
dimana masyarakat dihadapkan pada pilihan harus hidup berdampingan dengan 
ancaman COVID-19.  Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas 
kehidupan masyarakat di semua tatanan pada kondisi sebelum terjadi pandemi. 

Kata Pengantar

1KATA PENGANTAR

  
P PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
  
R RA Raudatul  Athfal  (setingkat TK)

 RT – RW Rukun Tetangga – Rukun Warga
  
T TP-PKK Tim Penggerak - 
   Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  
U UKM Upaya Kesehatan Masyarakat
  
 UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
  
W WHO World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia)

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak 
yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Panduan Kemitraan Dalam Pencegahan 
COVID-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Semoga Buku Panduan ini  dapat 
menjadi  acuan bagi  petugas kesehatan dan mitra penta helix, baik yang ada di Pusat 
maupun Daerah,  untuk membangun komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antar mitra 
potensial  di berbagai level dalam penanggulangan pandemi COVID-19 berdasarkan 
prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Melalui jalinan kemitraan 
yang kokoh, mari kita lawan COVID-19
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Direktur Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat,

dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes.
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A APD Alat Pelindung Diri

B BPS Badan Pusat Statistik 
 BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
 BOK Bantuan Operasional Kesehatan  

F Faktor risiko
  Faktor-faktor yang ada  pada diri seseorang dan lingkungan  
  yang diperkirakan dapat memengaruhi kesehatan dirinya   
  pada masa pandemi COVID-19.
 Faktor risiko penyakit
  Keadaan  fisik  yang dapat memengaruhi seseorang untuk   
  melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh: usia 60 tahun atau  
  lebih, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, diabetes   
  mellitus, gangguan psikiatri, osteoporosis, osteoarthritis.

G GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat
  
J JKN Jaminan Kesehatan Nasional
  
K Komunikasi Risiko
  Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi   
  secara terus-menerus, baik langsung dan tidak langsung   
  dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab   
  yang terbuka dan interaktif atau berulang di antara    
  individu, kelompok atau lembaga.
 KUA Kantor Urusan Agama

L LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
  
M MI Madrasah Ibtidaiyah  (setingkat SD)
 MTs Madrasah Tsanawiyah  (setingkat SMP)
 MA Madrasah Aliyah  (setingkat SMA)
  
O OPD Organisasi Perangkat Daerah

4PEDOMAN

  
P PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
  
R RA Raudatul  Athfal  (setingkat TK)

 RT – RW Rukun Tetangga – Rukun Warga
  
T TP-PKK Tim Penggerak - 
   Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  
U UKM Upaya Kesehatan Masyarakat
  
 UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
  
W WHO World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia)

Daftar Istilah Dan Singkatan

 D DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C COVID-19  Coronavirus Disease 2019  



  
P PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
  
R RA Raudatul  Athfal  (setingkat TK)

 RT – RW Rukun Tetangga – Rukun Warga
  
T TP-PKK Tim Penggerak - 
   Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  
U UKM Upaya Kesehatan Masyarakat
  
 UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
  
W WHO World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia)

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.

KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 5 PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
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4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemi dan di Indonesia dinyatakan 
sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) serta 
bencana non alam. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 
yang sudah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia 
dengan jumlah kasus dan / atau jumlah kematian semakin 
meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan antisipasi untuk menanggulangi 
pandemi COVID-19 ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan pemerintah ini merupakan regulasi yang 
mengatur “social and physical distancing” yang harus dilakukan di tingkat masyarakat. 
Sebuah himbauan tentang pentingnya pembatasan fisik dan sosial, menghindari 
kerumunan, tinggal di rumah, belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Menyikapi jumlah 
pasien COVID-19 yang makin meningkat, maka diperlukan upaya yang mengedepankan 

pendekatan promotif dan preventif dengan menggalang dukungan 
dan keterlibatan semua komponen masyarakat melalui jalinan 
kemitraan.

Penggalangan kemitraan promosi kesehatan pada masa 
pandemi COVID-19 bertujuan untuk meningkatnya daya 
tanggap dan sinergitas para mitra dalam mewujudkan 
masyarakat yang mandiri dan tanggap terhadap pencegahan 
penularan COVID-19 di tiap tingkatan administrasi. Kegiatan 
penggalangan kemitraan promosi kesehatan diarahkan 
pada diperolehnya dukungan dan keterlibatan berbagai 
aktor atau pelaku pembangunan dan  seluruh komponen 

masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan di masing-masing level administrasi. 
Dalam panduan ini bahasan lebih difokuskan pada level kabupaten dan level kecamatan Di 
sisi lain, keberhasilan suatu kerjasama sangat bergantung pada komitmen yang diberikan 
oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian perlu adanya penggalangan komitmen dan 
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P PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
  
R RA Raudatul  Athfal  (setingkat TK)

 RT – RW Rukun Tetangga – Rukun Warga
  
T TP-PKK Tim Penggerak - 
   Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  
U UKM Upaya Kesehatan Masyarakat
  
 UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
  
W WHO World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia)

BAB 1
PENDAHULUAN

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

wadah kolaborasi untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tanggap 
terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19. 

Menghadapi pandemi global ini, setiap Kepala Daerah memiliki 
kebijakan yang bervariasi dalam 
mencegah penyebaran COVID-19 
di wilayah otoritasnya. Untuk 
meningkatkan pemahaman dan 
kemampuan masyarakat dalam 
mencegah dan memutus mata rantai 
penularan COVID-19, Pemerintah dan berbagai 
kalangan telah melakukan kampanye atau penyebarluasan 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui berbagai 
media dan saluran komunikasi. Kampanye ini juga diarahkan pada individu, keluarga dan 
masyarakat di level akar rumput yang nyaris belum tersentuh informasi tentang himbauan 
social distancing dan PHBS.

Persepsi individu dan keluarga tentang bahaya 
COVID-19 merupakan faktor penting yang memengaruhi 
keputusan untuk melakukan perilaku yang dianjurkan, 
seperti social distancing dan PHBS. Persepsi terhadap 
bahaya COVID-19, paparan informasi kesehatan yang 
memadai dan mudah dipahami serta adanya  dukungan 
sosial  dapat memberikan pengaruh positif secara 
langsung terhadap perilaku tanggap COVID-19 yang 
mandiri. Positioning pesan yang perlu ditanamkan 
kepada setiap individu, keluarga  dan masyarakat  yaitu 
membangun pemahaman bahwa “semua orang berisiko 
tertular COVID-19 dan sebaliknya setiap orang juga 
dapat menularkan virus ini kepada orang lain”. 

Seiring makin meningkatnya jumlah pasien COVID-19, banyak rumah sakit dan fasililitas 
pelayanan  kesehatan mengalami kekurangan sarana perawatan alat pelindung diri (APD), 
masker dan alat kesehatan lainnya disebabkan oleh kelangkaan alat tersebut di pasaran. 
Pemenuhan  kebutuhan APD dan logistik kesehatan memerlukan bantuan serta respon cepat 
dari semua pihak guna menjamin keamanan dan kesehatan petugas medis dapat 
menjalankan tugasnya.  Pemerintah mengakui bahwa perjuangan melawan pandemi 
COVID-19 tidak mungkin dihadapi dengan mengerahkan kemampuan sendiri. Dalam 
memerangi COVID-19 dibutuhkan kerja sama, solidaritas dan sinergitas dari semua 
komponen bangsa. Dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia 
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P PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
 PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
  
R RA Raudatul  Athfal  (setingkat TK)

 RT – RW Rukun Tetangga – Rukun Warga
  
T TP-PKK Tim Penggerak - 
   Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  
U UKM Upaya Kesehatan Masyarakat
  
 UKBM Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
  
W WHO World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia)

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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usaha, sangat berarti dalam mempercepat penanganan dampak pandemi. 
  
Intervensi promosi kesehatan dalam materi ini dapat diartikan sebagai suatu aksi atau 
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil 
asesmen serta memperhitungkan dukungan di semua tingkatan dengan tujuan utama  
untuk mengubah perilaku individu, antar individu dan masyarakat  dalam  upaya 
pengendalian pandemi COVID-19. Selanjutnya dalam konteks pola kemitraan promosi 
kesehatan, fokus bahasan lebih banyak diarahkan pada 2 tingkatan, yaitu pada level 
kecamatan/Puskesmas meliputi penguatan sumber daya, 
pengelola institusi, komponen kelembagaan dan 
penggerakan masyarakat. Selanjutnya, pada level 
kabupaten.kota penekanan  pada aspek dukungan 
kebijakan daerah tentang tanggap COVID-19, dukungan 
dana dan fasilitas pendukung. 

Intervensi promosi kesehatan dan aksi penggerakan 
masyarakat akan sulit terwujud apabila  tidak ada  
komitmen dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan, terutama di level kabupaten. Hal 
ini memberikan indikasi bahwa fungsi koordinasi, 
penanaman kesadaran bersama dan penggalangan 
komitmen menjadi sesuatu yang esensial dan harus ada. Untuk mengakomodasikan 
kepentingan tersebut, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang 
berfungsi sebagai wadah koordinasi penyusunan Road Map dan  Rencana Aksi Tanggap 
COVID-19.
 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 
telah dilaksanakan, namun demikian dalam perkembangannya dunia kerja dan mobilitas 

interaksi penduduk tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda 
perekonomian harus tetap berjalan. Selain itu pasca PSBB 

dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, 
pemerintah saat ini bergerak menerapkan 

kebijakan penyesuaian pembatasan 
sosial atau dikenal dengan istilah 
Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam 
rangka era adaptasi kebiasaan baru, 
Pemerintah telah merumuskan protokol 
masyarakat produktif dan aman 
COVID-19, termasuk menyusun kriteria 
langkah-langkah kesehatan terhadap 

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.

KOMITMEN

Adaptasi
Kebiasan Baru
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atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. 

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
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Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 

korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.
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Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.
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Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 

korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.

Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 
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korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan 
penyesuaian pembatasan sosial. 

Pelaksanaan tatanan adaptasi kebiasaan baru 
dimaksudkan untuk mendorong pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 
membawa Indonesia keluar dari resesi. Masa 
adaptasi perubahan baru ditandai dengan 
mulai dibukanya dan digerakkan kembali 
aktivitas-aktivitas di berbagai tatanan, 
dengan prinsip tetap mengedepankan 
tindakan pencegahan dan perlindungan diri 
yang selama ini telah dilakukan. Oleh 

karena itu penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru harus 
diterapkan secara ketat. Pemantauan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi 
dampak kebijakan juga dilakukan dan tetap memperhatikan data pandemi di setiap 
daerah. Apabila kemudian ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka 
pelaksanaan kebijakan PSBB dapat diterapkan kembali.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74, ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pasal 9, pasal 11, pasal 50, pasal 170 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19)

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab  Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 ayat (1)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN), pasal 6, Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(GERMAS) 
10. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, pasal 16

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat 
dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)

Tujuan 
1.  Tujuan Umum
 Meningkatnya daya tanggap dan sinergitas para mitra dalam  upaya pencegahan 

COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru serta  peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Khusus 
  Meningkatkan kepedulian, solidaritas dan motivasi para pemangku kepentingan  

  terhadap tercapainya sasaran pencegahan COVID-19.  
  Meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra di antara pemangku  

  kepentingan dalam pencegahan  COVID-19.
  Meningkatnya dukungan sumberdaya dari para mitra dalam pencegahan   

   COVID-19.
  Meningkatkan  dukungan kemitraan di level kecamatan dalam pencegahan    

  COVID-19.
  Meningkatkan dukungan kemitraan di level kabupaten/kota dalam pencegahan   

  COVID-19.

Sasaran 

Segmentasi sasaran kemitraan dalam pencegahan COVID-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu

a.  Mitra di Level Kecamatan/ Puskesmas
 Sasaran mitra pada level ini meliputi : 
  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa)
  Penyuluh Keluarga Berencana
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;

  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

b.  Mitra di Level Kabupaten/Kota
         Sasaran mitra pada level ini antara lain: 
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat  

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organiasasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten.kota, baik media 

cetak (surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal 
dan TV lokal.

Ruang Lingkup
Materi bahasan dalam buku panduan ini mengulas tentang  penggalangan  kemitraan 
dalam  upaya pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru pada sasaran di 
level kecamatan/Puskesmas dan level kabupaten/kota. Materi bahasan diawali dengan 
latar belakang yang menguraikan sekilas tentang pandemi COVID-19 yang oleh 
pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah melakukan 
tindakan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan umum untuk meminimalisasi 
penularan COVID-19. Dalam penanganan wabah ini tentunya menghadapi berbagai 
tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan  peran aktif semua pihak 
melalui penggalangan kemitraan yang sinergis, baik sektor pemerintah, non pemerintah 
maupun masyarakat di semua level.  Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup utama  buku 
ini adalah bagaimana menggalang kemitraan promosi kesehatan dengan berbagai pihak 
atau mitra potensial dalam pencegahan COVID-19 yang dilandasi oleh konsep kemitraan 
yang utuh di berbagai level.

Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 
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korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.
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Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 
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Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
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koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
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Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
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evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.
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KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 

korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.

19

2 m / 6 ft

BAB 2  TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Proses adaptasi dengan kehidupan kebiasaan baru, terutama perubahan kebijakan 
dan aturan sesuai perkembangan COVID-19, optimalisasi teknologi digital, dan 
pelaksanaan protokol COVID-19 secara konsisten.

KEBIASAAN BARU OPTIMALISASI TEKNOLOGI PROTOKOL COVID-19ATURAN DAN KEBIJAKAN

GUNAKAN MASKER BERSIHKAN RUANGAN CUCI TANGAN JAGA JARAK

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu: 

Penerapan disiplin tinggi dalam implementasi protokol kesehatan COVID-19 
seperti hidup bersih dan sehat (cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan 
penggunaan masker), physical distancing, pelaporan kasus secara mandiri, dan 
kontrol sosial. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Semua orang berisiko tertular COVID-19 
Secara umum, tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan COVID-19 yaitu 
seluruh penduduk Indonesia berisiko tertular COVID-19. Berdasarkan Laporan WHO,  

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah kematian tertinggi di Asia 
Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini didukung oleh peningkatan kasus 

baru setiap hari yang terus bertambah secara eksponensial. Informasi 
lain juga menyebutkan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh 
COVID-19 tergolong cukup mematikan. Angka kematian akibat 

COVID-19 di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka kematian global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 

persen dari jumlah orang yang terpapar COVID-19 akan 
mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada 
vaksin ataupun obat yang mampu mencegah 

penyakit ini. 

Tingkat pendidikan masyarakat 
dan akses informasi kesehatan 
Selain tantangan tersebut di atas, permasalahan lain yaitu tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan penularan 
COVID-19 juga masih rendah. Di sisi lain tingkat pendidikan masyarakat 
Indonesia juga masih tergolong rendah.  Data Statistik Pendidikan, BPS 2017 
memperlihatkan bahwa proporsi orang Indonesia yang 
berpendidikan  SD atau sederajat sebesar 28,7%, diikuti 
SMA (24,4%), SMP (21,9%) dan Perguruan Tinggi 
(7,4%). Selanjutnya data Statistik Telekomunikasi, 
BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Indonesia yang dapat  
mengakses internet baru mencapai 39,9 
persen.  Data statistik tersebut memiliki 

korelasi dengan kondisi nyata  atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 belum menyentuh masyakat golongan 
bawah. Fakta yang ada menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap tindakan pencegahan penularan COVID-19 cukup tinggi, namun tidak dibarengi 
dengan praktek disiplin dalam implementasi. Hal ini tidak mengherankan apabila masih 
banyak dijumpai  masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi  himbauan social 
distancing, memakai masker dan perilaku pencegahan lainnya.

Belum semua menjalankan “tinggal di rumah 
dan bekerja dari rumah”
Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan 
meliburkan sekolah dan tempat kerja, penutupan 
obyek-obyek wisata dan tempat hiburan, 
pembatasan kegiatan keagamaan serta 
fasilitas umum. Begitu juga kantor-kantor 
telah dihimbau untuk membuat aturan agar 
pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi 
lain, masih banyak perusahaan dan pelaku 
bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para 
pegawai masih wajib masuk kantor atau 
bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya  
mobilitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja 
di luar rumah masih berjalan seperti biasa. Hal ini 
berdampak terhadap  tujuan diterapkannya  
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan 
cenderung melemahkan upaya pemutusan mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Disiplin menjadi keharusan
Pada alinea sebelumnya telah diuraikan sekilas tentang penerapan kebijakan pemerintah 
untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing dan 
social distancing. Peraturan ini menghimbau setiap orang melakukan   jaga jarak yaitu jarak 
antar individu harus lebih dari 1 meter, menghindari kerumunan massa, dan tidak 
bergerombol. Selain itu masyarakat juga dihimbau selalu mempraktikan PHBS. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat disiplin dan praktik masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan ini, Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih selama Pandemi 
COVID-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih banyak warga masyarakat dengan 
berbagai alasan, yang menyatakan sulit untuk melakukan physical distancing atau  social 
distancing dan juga ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat dengan berbagai  
argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak menggunakan  masker dan sarung tangan. 
Selanjutnya, masih ada juga masyarakat sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih 
banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Stigma Sosial yang 
membahayakan 
Seiring makin merebaknya pandemi COVID-19,  kini 
muncul adanya stigma sosial di tengah masyarakat 
terkait individu yang terjangkit COVID-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif 
terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 
mengalami gejala atau memiliki status positif  
sebagai penyandang penyakit COVID-19. Mereka 
diberikan label, stereotip, didiskriminasi, dikucilkan, 
diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita  penyakit  COVID-19. Munculnya fenomena ini 
disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang berlebihan dari masyarakat.  Padahal 
belum tentu mereka yang secara fisik tampak sehat itu benar-benar bebas dari COVID-19. 
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. Apabila stigma ini tidak 
segera ditanggulangi,  maka dapat menimbulkan  efeknya yang berbahaya.  Mereka yang 
diberi label dan stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status sakitnya 
supaya tidak didiskriminasi. Selanjutnya  mereka menghindari diri  dari upaya mencari 
bantuan kesehatan, ternasuk  tidak melakukan anjuran  PHBS. Bahkan, yang paling 
membahayakan bila mereka kabur saat akan diperiksa, diobati atau dikarantina. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan risiko penularan yang tinggi di masyarakat. 

Membangun Kemitraan menjadi kebutuhan  
Permasalahan tersebut di atas bisa saja menjadi tantangan bagi para mitra untuk berperan. 
Kemungknan lain, belum semua  mitra mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 
penerapan kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program penanganan COVID-19  

di lapangan. Percepatan penanganan COVID-19 bukanlah tugas yang mudah dengan 
kondisi dimana semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota telah terjangkit 
COVID-19. Penguatan kelembagaan di level kabupaten dan kecamatan menjadi  hal yang 
esensial untuk dilakukan. Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan yaitu 
membangun jaringan kemitraan. Namun demikian, adanya Gugus Tugas di tingkat 
kebupaten/kota dan kecamatan  belum menjamin sikronisasi dan sinergitas antarlembaga 
pemerintah dan non pemerintah dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu fungsi 
koordinasi, kolaborasi dan penanaman kesadaran bersama menjadi faktor yang sangat 
penting untuk diprioritaskan. 

Adaptasi Kebiasaan Baru
Kita sekarang bergerak menuju masa Adaptasi kebiasaan baru maka penting memahami 
apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru merupakan proses 
bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, 
situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Yang 
perlu dipahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan 
segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi 
COVID-19 yang tertuang dalam siaran pers Bappenas “Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”, 
prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan 
k e a m a n a n masyarakat adalah: 1) penggunaan data 
dan keilmuan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk penyesuaian Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian 
PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan 
zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang 

ketat melalui disiplin dan pengawasan 
oleh aparat; dan 4) Review 

pelaksanaan penyesuaian 
PSBB yang dapat 

menimbulkan efek jera 
sehingga dimungkinkan 

adanya pemberlakuan kembali 
PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak 

disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan 
untuk menentukan kriteria langkah-langkah 

kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. 

Pemantauan pelaksanaan protokol 
harus dilakukan secara rutin dan 
evaluasi terhadap dampak kebijakan 
juga dilakukan. Jika kemudian kasus 
kembali meningkat, maka 

pelaksanaan PSBB dapat diterapkan 
kembali.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu: 

20BAB 2  TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan aktivitas masyarakat dan kegiatan dunia usaha yang mendukung 
keberlangsungan roda perekonomian wajib menerapkan Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang 
Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
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KESEHATAN  PADA PENCEGAHAN COVID-19

Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

BAB 3
KONSEP KEMITRAAN DALAM
PROMOSI KESEHATAN PADA

PENCEGAHAN COVID-19
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KESEHATAN  PADA PENCEGAHAN COVID-19

Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

itu setiap kesepakatan yang telah dibuat dapat diimplementasikan 
secara transparan, jujur, dan tidak saling merahasiakan sesuatu.

Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         Membangun kepercayaan;
  Membangun hubungan; 
  Membangun komunikasi dan koordinasi;
  Berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  Mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

Kesetaraan:  
Artinya setiap mitra harus menempatkan diri setara dengan pihak lain, 
sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa superior atau inferior. 
Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, mengutamakan 
musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah secara 
bersama, tanpa ada satu pihak pun yang memaksakan kehendak. 
Kesetaraan kedudukan juga akan memperkuat rasa kebersamaan, 
sehingga tercipta perasaan sama-sama bertanggung jawab dan 
sama-sama menanggung risiko, termasuk menghadapi tantangan yang 
akan mungkin muncul.

Keterbukaan: 
Artinya melakukan kegiatan kemitraan secara terbuka dan bertindak 
proaktif untuk membahas kemajuan dan permasalahan yang ada.  
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Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

Kesetaraan:  
artinya setiap mitra harus menempatkan diri setara dengan pihak lain, 
sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa superior atau inferior. 
Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, mengutamakan 
musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah secara 
bersama, tanpa ada satu pihak pun yang memaksakan kehendak. 
Kesetaraan kedudukan juga akan memperkuat rasa kebersamaan, 
sehingga tercipta perasaan sama-sama bertanggung jawab dan 
sama-sama menanggung risiko, termasuk menghadapi tantangan yang 
akan mungkin muncul.

Keterbukaan: 
artinya melakukan kegiatan kemitraan secara terbuka dan bertindak 
proaktif untuk membahas kemajuan dan permasalahan yang ada. Selain 

Saling menguntungkan:  
artinya setiap mitra mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama 
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan akan mendapatkan 
keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

Selain itu setiap kesepakatan yang telah dibuat dapat diimplemen- 
tasikan secara transparan, jujur, dan tidak saling merahasiakan sesuatu.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 3   KONSEP KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN  PADA PENCEGAHAN COVID-19 24

Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.
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Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Kategori kedua :
Menggabungkan/Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
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Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pemerintah

Swasta/
 Dunia
Usaha

Perguruan
Tinggi

Media
Massa

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Ilustrasi pola kemitraan model penta 
helix dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini.

Masyarakat
Sipil

Gambar 1. Pola kemitraan model penta helix



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU27BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 

KESEHATAN 

Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 

level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

BAB 4
POLA KEMITRAAN DALAM

PROMOSI KESEHATAN 

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Kemitraan Dalam Promosi Kesehatan 

Promosi  Kesehatan
Promosi  Kesehatan  adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan 
menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk 
mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan 
kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Kegiatan promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 tidak hanya memfokuskan pada 
peningkatan kapabilitas dan ketrampilan individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan 
kelembagaan serta dukungan kebijakan menuju pada perubahan sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan  determinan kesehatan yang memberi dampak 
pada status kesehatan masyarakat.  

Dalam  penerapannya, promosi kesehatan memerlukan inisiatif dan keterlibatan dari 
berbagai aktor. Selanjutnya untuk mengembangkan koalisi atau jaringan mitra yang memiliki 
tujuan yang sama, “Bersatu Lawan COVID-19”, maka diperlukan strategi guna 
menghilangkan sekat-sekat penghambat yang menghalangi sinergitas  antar mitra di semua 
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level dan seluruh lapisan masyarakat.
Gambaran tersebut mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai komponen esensial dalam  
promosi kesehatan pada pencegahan COVID-19 yang berkelanjutan”.

Kemitraan
Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan, selain advokasi kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap intervensi promosi 
kesehatan, kemitraan merupakan upaya sentral. Kemitraan 
dipandang penting dalam promosi kesehatan, karena 
adanya nilai kerja partisipatif dan menghubungkan 
sumber daya antar pemangku kepentingan. Kemitraan 
yang dikelola dengan baik harus mengarah pada sinergi 
dan menghasilkan nilai tambah yang besar. Dalam bidang 
kesehatan, kemitraan  dipahami sebagai hubungan 
interpersonal. Membangun kemitraan pada hakikatnya 
adalah sebuah proses:
         membangun kepercayaan;
  membangun hubungan; 
  membangun komunikasi dan koordinasi;
  berbagi ide, gagasan dan informasi; dan
  mengelola sumber daya,  atas dasar prinsip-prinsip kemitraan.

a. Prinsip Dasar Kemitraan
Secara umum prinsip dasar kemitraan meliputi:

d. Kunci Keberhasilan Dalam Kemitraan
  Adanya Cooperation (kerjasama yang harmonis–sharing vision and mission)
  Adanya Coordination (koordinasi yang baik- sharing tujuan) 
  Adanya Collaboration (kolaborasi yang setara- sharing sumber daya)
  Adanya Creation of Dynamic Team (menciptakan tim yang dinamis)
  Adanya Commitment (komitmen – kesepakatan bersama)  

e. Peran Mitra 
Secara umum peran mitra dalam pembangunan kesehatan antara lain:  inisiator, 
advokator, regulator, katalisator, fasilitator, donatur, motivator, pendukung 
sumberdaya, penggerak masyarakat, dinamisator, komunikator, pembimbing teknis, 
pengembang model promosi kesehatan

Spektrum Kemitraan
Salah satu alasan mengapa kemitraan perlu dilaksanakan yaitu untuk menyatukan 
sumberdaya yang dimiliki oleh berbagai sektor. Tidak satupun sektor memiliki seluruh 
sumberdaya yang dibutuhkan untuk mampu mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.  Namun apabila  sumberdaya tersebut disatukan, maka sumberdaya yang 
ada dapat memenuhi kebutuhan secara melimpah. 

Spektrum Kemitraan  merupakan  cara memvisualisasikan berbagai rancangan kolaborasi 
yang sesuai dengan definisi kemitraan. Spektrum kemitraan membagi model kemitraan 
menjadi tiga jenis. Perbedaan terpenting dari tiga pola kemitraan  tersebut  yaitu terdapat 
pada komponen tujuan utama kolaborasi dan sifat hubungan antar mitra.

Kategori pertama: 
Pengaruh/Pertukaran (Leverage/ Exchange) 
Kerja sama tipe ‘Leverage/Exchange’ merupakan kolaborasi yang dilandasi oleh itikad 
untuk   saling melengkapi dan saling mendukung melalui  penyediaan sumber daya 

masing-masing (pengetahuan, layanan, keterampilan) yang 
diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama.  Contoh 

kategpri ini:  hubungan kemitraan  yang saling 
menguntungkan antara institusi pemerintah dan 
lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam konteks 
kerjasama ini, institusi pemerintah dapat  mengakses 
hasil penelitian dan memanfaatkan keahlian dari 

lembaga penelitian. Sebagai timbal balik, institusi 

pemerintah akan  menyediakan dana penelitian, sumber data dan bahan studi kasus 
kepada  lembaga penelitian tersebut.

Kategori kedua :
Menggabungkan / Mengintegrasikan (Combine/Integrate) 
Sebagian besar orang menyebutnya sebagai kemitraan lintas-sektor, yaitu kolaborasi 
antara dua atau lebih organisasi di mana  sumber daya yang ada saling melengkapi dan 
disatukan untuk mengatasi tantangan bersama atau mencapai tujuan strategis bersama. 

Aspek  penting disini  yaitu adanya keyakinan bahwa bekerja 
dalam jalinan kemitraan akan mencapai hasil lebih maksimal. 
Hasil ini tidak akan mampu dicapai oleh satu organisasi 
apapun yang bekerja secara mandiri. Menggabungkan 
sumber daya melalui  cara ini memerlukan tingkat 
perencanaan yang lebih matang dan sangat memperhatikan 
pada aspek prosedur,  termasuk kepekaan terhadap 
perbedaan budaya dan komitmen untuk membangun rasa 
saling percaya

Kategori ketiga :
Transformasi Sistem (System Transformation)
Kemitraan tipe ini  memiliki tujuan  yang lebih ambisius  dan diarahkan untuk mengatasi 
tantangan atau masalah bersama dengan cara yang inovatif dan multi-disiplin. Tujuan 

akhir dari kemitraan ini untuk menghasilkan perubahan 
sistemik. Untuk mencapai ‘Transformasi Sistem’,  sering kali 
dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, isu 
permasalahan yang tidak jelas, dan cara pandangan serta 
perspektif para mitra  yang berbeda.  Oleh karena itu, setiap 
masalah dan solusi  harus dinegosiasikan serta dibahas 
bersama dengan semua pemangku kepentingan.  

Model Kemitraan Penta Helix 
Konsep kemitraan yang paling banyak digunakan adalah Model Triple Helix yang 
menggambarkan jaringan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia 
usaha/industri. Model ini banyak digunakan di negara industri atau negara maju, Namun 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota

 
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

Pola Kemitraan Penta Helix

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

seiring perjalanan waktu ternyata masih banyak perdebatan apakah model Triple Helix  
adalah model  yang ideal untuk sistem inovasi di negara berkembang. Hal ini wajar, sebab 
negara berkembang memiliki berbagai problem dalam negeri yang harus ditangani, 
terutama masalah  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Model Triple Helix dianggap 
belum sempurna karena belum  memiliki elemen pelibatan aktif masyarakat sipil. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki potensi sebagai subjek  atau pemberi kontribusi dalam 
sebuah sistem inovasi. Masyarakat sipil juga sebagai pihak yang paling mengetahui 
kondisi sosial ekonomi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya untuk membangun brand image 
di lingkungan masyarakat sasaran intervensi terkait program pembangunan masyarakat 
yang sedang dijalankan, maka diperlukan peran media untuk mempromosikan program 
intervensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan media sebagai 
salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan masyarakat sangatlah penting. Pola 
kemitraan Model Penta Helix  mengakomodir keberadaan media untuk berperan dan  
bersinergi dengan empat aktor lainnya dalam mendukung keberlanjutan program 
pembangunan masyarakat.
Berikut ini beberapa alasan yang melandasi perlunya penggalangan kemitraan dengan 
berbagai pihak potensial melalui model Penta Helix yaitu :
  Membangun solidaritas, kekompakan, keselarasan kerjasama serta berbagi peran 

dan tanggung jawab dalam pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

pencegahan COVID-19;
  Meningkatkan tanggung jawab sektor terkait dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif;
  Penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan 

secara optimal.

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

b. Landasan Menggalang Kemitraan
 Kemitraan dapat dijalankan dengan berlandaskan pada unsur :
  Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi dan struktur masing-masing
  Saling memahami kemampuan (capacity)
  Saling menghubungi (linkage)
  Saling mendekati (proximity)
  Saling bersedia membantu dan dibantu (openess)
  Saling mendorong dan mendukung (support)
  Sinergi (synergy)
  Saling menghargai (reward)

c. Koordinasi Internal dan Kemitraan 
  Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, 

organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi 
profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dll. Dalam hal ini dapat 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, biro 
perjalanan, jejaring RS, dll, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus 
diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

  Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi 
khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.

  Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi 
melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang 
bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan 
topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ 
mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi  (PT)/Organisasi  Profesi  (OP),  Swasta/Dunia  Usaha,  Masyarakat  Sipil  dan  Media 
Massa  yang  saling  berkolaborasi  dan  bersinergi  untuk  mewujudkan  tujuan  bersama, 
“masyarakat  tanggap  COVID-19”.  Setiap  unsur  memiliki  peran  dan  fungsi  sesuai 
dengan  kapasitas  yang  dimilikinya.  Namun  demikian  pada  kabupaten.kota  yang 
belum memiliki komponen 

Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 
langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.
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Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

PT/OP
Kemitraan level Kab/Kota

Kemitraan level Kec/Puskesmas

Peningkatan Kapasitas
Mitra di masing-masing level

Pemantauan dan Evaluasi

Keterangan :

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

MASSA

PEMERINTAH

MASYARAKAT
TANGGAP

PENCEGAHAN
COVID-19

YANG MANDIRI

MASYARAT
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penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.
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Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 
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Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  Menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  Memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  Menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  Pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua
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Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  Menyusun rencana aksi; 
  Menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  Mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  Merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  Memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 
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KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalang  kemitraan perlu melakukan persiapan diri
 melalui  konsolidasi  atau  penguatan  internal.  Persiapan  tersebut  tentunya  mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  Koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  Menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  Menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  Membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  Mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

  Merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  Menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  Menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  Mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  Menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  Menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  Menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

  Menyusun rencana aksi; 
  Menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  Mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  Melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  Merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

  Memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  Memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  Membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

  Memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  Memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  Memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  Membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  Melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  Melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

  Menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang
 ada di desa/kelurahan dalam penanggulangan COVID-19; 

  Memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  Bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desa/kelurahannya menjadi Desa/Kelurahan 
Tanggap COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap
Bencana  COVID-19  di  desa/kelurahan  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Desa/Lurah. 
Penetapan status tanggap bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan
dan penanganan wabah COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa/Lurah dalam Gugus Tugas ini antara lain:  menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 
  Melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  Mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  Memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  Melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  Mmelakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  Memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

  Mmenyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas
 kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19  

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat  desa/kelurahan.  Selanjutnya implementasi  kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait  dukungan  dana,  dengan  adanya  Dana  Desa/Kelurahan,  Kepala  Desa/Lurah 
berkewenangan  mengelola  Dana  Desa/Kelurahan  tersebut  untuk  tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

 
dapat dilihat dari adanya: 
  Dukungan kebijakan;
  Dukungan dana; 
  Dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  Keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  Keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  Perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 
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Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

Pemberian transport bagi petugas, 
tenaga pendamping, relawan atau 
kader yang melakukan penyuluhan 
kesehatan, pendataan kesehatan 
warga, pelacakan kasus, kunjungan 
rumah dan pemantauan isolasi 
mandiri pada keluarga. 

Penyediaan sarana cuci
 tangan dan sabun;

Penyiapan logistik dan 
dukungan kebutuhan pokok, 
baik  pada warga yang 
terdampak, maupun individu 
atau keluarga yang 
mengalami kasus ringan 
atau pasien yang harus 
melakukan isolasi mandiri di 
rumah  atau di fasilitas yang 
dikelola masyarakat; 

Pembelian bahan
disinfektan untuk 
kegiatan disinfeksi 
desa/kelurahan ;

Pengadaan dan 
kampanye masker 
kain untuk 
masyarakat 
desa/kelurahan;

 

a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan . Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat
 diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga  
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Peran Puskesmas  

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:
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Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  Melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  Melakukan penanganan 

  Melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

  Bagaimana mengenali COVID-19;
  Bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  Bagaimana proses penularan COVID-19; 
  Bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  Menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

terinfeksi  COVID-19; 
  Menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
        Menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun     
              lokal, termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya;   
 Menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Pesan Kunci

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan kemudian diarahkan pada 
perubahan sosial,  ekonomi  serta  lingkungan.  Ketiga  determinan kesehatan
tersebutpada  akhirnya  memberi  dampak  terhadap  status  kesehatan 
individu dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan  bahwa “kemitraan 
sebagai  komponen  esensial  dalam  intervensi  promosi  kesehatan 
yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, setiap  intervensi promosi kesehatan 
memerlukan  inisiatif  bersama,  dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari  berbagai 
aktor pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi ekskalasi 
penyebaran dan penularan COVID-19 yang makin tinggi, maka diperlukan
upaya yang memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  Lanjut usia, 
  Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  Perokok aktif,
  Individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 
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penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Tindakan Promotif 
  Selalu pakai masker bila keluar rumah
  Jaga jarak dan hindari kerumunan
  Mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih 

yang mengalir 
  Mengonsumsi makanan gizi seimbang
  Melakukan aktifitas fisik atau olahraga
  Istirahat yang cukup

Tindakan Protektif
  Memakai  masker jika sakit atau harus keluar 

rumah dan berada di tempat umum
  Menerapkan etika batuk dan bersin. Bila batuk 

dan bersin tutup mulut  dengan lengan dalam 
bagian atas atau menggunakan tisu lalu buang 
tisu tersebut ke tempat sampah tertutup dan 
segera cuci tangan pakai sabun

  Menjaga kebersihan diri setelah bepergian  
dengan cara segera mandi dan mengganti  
pakaian. 

  Tidak merokok

Tindakan Preventif
  Ajakan tetap tinggap di rumah  atau bekerja, 

belajar dan beribadah di rumah
  Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 

meter
  Menghindari interaksi fisik dan kerumunan 
  Hindari berjabat tangan

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip pengendalian yang selama ini telah dilakukan, kita berharap esensi dari masyarakat 
yang produktif dan aman pada masa pandemi COVID-19 dapat terwujud. 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pola Kemitraan Multi Level  
Kemitraan adalah kerjasama antara para mitra yang mempunyai hak dan tanggung 
jawab sesuai  dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, pola kemitraan multi level menguraikan peran dari berbagai 
tingkat dukungan dan pengaruh yang saling terkait. Sejatinya membangun kemitraan 
adalah proses untuk membuka akses dan peluang menuju kemandirian masyarakat yang 
tanggap terhadap pencegahan COVID-19. Untuk itu dibutuhkan penggalangan 
dukungan dari semua stakeholder secara serentak di level kabupaten/kota dan level 
kecamatan.  Dengan diketahuinya pengaruh di tiap level diharapkan dapat memandu 
implementasi intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 secara 
lebih komprehensif. Gambar 2 di bawah ini mengilustrasikan pola kemitraan mullti level 
dalam pencegahan COVID-19.

 

Gambar 2.  Model pola kemitraan multi level  dalam pencegahan COVID-19

Gambar 2 di atas menunjukkan sasaran akhir dari penggalangam kemitraan di bidang 
promosi kesehatan lebih ditekankan pada level individu dengan fokus utama pada 
individu yang berisiko dan  perilaku individu saat ini. Namun demikian, intervensi yang  
menargetkan individu saja hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak 

berkesinambungan. Oleh karena itu supaya intervensi pada individu menghasilkan efek 
jangka panjang dan menjadi budaya, maka intervensi perubahan perilaku ini perlu 
ditunjang oleh dukungan kebijakan dan dukungan lingkungan/sosial serta sarana untuk 
perubahan. Dukungan kebijakan dapat diperoleh dari para pengambil keputusan di level 
desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Dukungan lingkungan/sosial dapat berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal level individu. Dari uraian tersebut dapat dipahami 
bahwa output berupa perubahan perilaku yang ditargetkan  hanya dapat dicapai melalui 
penggalangan kemitraan di semua level.

Pola Kemitraan di Level Kabupaten/Kota
Penetapan Status Tanggap Bencana COVID-19 di kabupaten/kota menandai dimulainya 

langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di wilayah ini. Langkah antisipasi dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi  jumlah 
korban dan kerugian harta benda serta mempersempit 
cakupan wilayah yang terkena dampak. Penguatan 
kelembagaan dan sumber daya di level kabupaten/kota 
menjadi unsur penting dalam penanganan COVID-19. Di 
sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterbatasan 
kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana 
nasional ini. Implikasi dari kondisi tersebut adalah  
inkonsistensi dan ketidaksikronan dalam menjalankan 
misi bersama ini harus dihindari. Setiap komponen yang 

terhimpun dalam satgas COVID-19 tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Begitu pula 
aturan dan kebijakan yang dikeluarkan antarlembaga  harus sinkron dengan kebijakan  
yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengatur mekanisme 
kerja sama dan menghubungkan sumber daya dari semua pemangku kepentingan, maka 
dibutuhkan adanya jaringan kemitraan yang kuat di level kabupaten/kota.

Pola Kemitraan Penta Helix
Pola kemitraan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan COVID-19 di level 
kabupaten/kota ini adalah pola kemitraan Penta Helix. Komponen dari pola kemitraan  
Penta Helix melibatkan lima unsur pendukung yaitu Pemerintah, Perguruan 
Tinggi/Akademisi, Swasta/Dunia Usaha, Masyarakat  Sipil dan Media Massa yang saling 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, “masyarakat tanggap 
COVID-19”. Setiap unsur memiliki peran dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang 
dimilikinya. Namun demikian pada kabupaten.kota yang belum memiliki komponen 

penta helix secara  lengkap, maka jalinan kemitraan dapat tetap dibangun dengan mitra 
potensial yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan bersama, 
uraian mengenai “masyarakat tanggap pencegahan COVID-19” secara lengkap disajikan  
pada akhir bab ini. Visualisasi model pola kemitraan penta helix dalam pencegahan 
COVID-19 dapat dilihat pada gambar 3.

Mekanisme Membangun Kemitraan
Kemitraan harus dibangun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar  
jalinan  kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Upaya 
menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistimatis. 
Dalam konteks membangun jaringan kemitraan di level kabupaten, selanjutnya 
mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu identifikasi mitra, 
menggalang komitmen dan membentuk wadah koordinasi melalui gugus tugas.

  a. Identifikasi Mitra
Tahap awal dalam merumuskan langkah 
kemitraan adalah dengan melakukan 
identifikasi atau memetakan pelaku 
utama, lembaga atau organisasi sebagi 
calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra, baik di wilayah 
kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. 

Langkah ini bertujuan untuk mengenali dan menetapkan pihak-pihak  yang sesuai dan 
dapat diajak bermitra dalam rangka melaksanakan gagasan  kemitraan. angkah ini yaitu 
adanya komitmen, kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan 
pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan 
gagasan kemitraan. Komitmen dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat dalam bentuk 
Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan.
Keluaran dari langkah ini adalah daftar pihak-pihak yang  akan diajak bermitra. Untuk itu 
perlu ada inisiator untuk melakukan identifikasi calon mitra  tersebut. 

Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan pada kapasitas, karakter, kebutuhan, motivasi 
dan pengalaman calon mitra dalam bekerja sama. Berikut ini adalah lima unsur 
pendukung dalam pola kemitraan  Penta Helix  di tingkat kabupaten/kota: :
  Lembaga Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana 
Teknis dan Lembaga Teknis Daerah;

  Institusi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi dan organisasi profesi;
  Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat dan  tokoh-tokoh agama yang berpengaruh;
  Swasta, dunia usaha, atau industri perbankan yang ada di wilayah kerja atau 

memiliki cabang di wilayah lain;
  Media massa dan wartawan yang ada di wilayah kabupaten/kota, baik media cetak 

(surat kabar, tabloid, majalah) maupun media elektronik,  seperti radio lokal dan TV 
lokal.

b. Penggalangan Komitmen
Tujuan langkah ini yaitu adanya komitmen, 
kesepakatan  dan ikatan antara pihak yang 
berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak 
bermitra, untuk bersama-sama mendukung 
pelaksanaan gagasan kemitraan. Komitmen 
dan kesepakatan kerjasama dapat dibuat 
dalam bentuk Memorandum of 
Understanding atau Nota Kesepahaman 
atau Surat Keputusan.

Dalam konteks penggalangan kemitraan, 
oleh karena banyaknya stakeholder yang dilibatkan di level kabupaten/kota dan 
tentunya memiliki kapasitas serta karakter yang beragam, maka fungsi koordinasi, 

penanaman kesadaran bersama dan penggalangan komitmen menjadi hal yang 
sangat penting untuk diprioritaskan.  

Setelah dilakukan identifikasi atau pemetaan calon mitra potensial, Langkah 
selanjutnya yaitu tahap penggalangan komitmen yang dilakukan melalui suatu 
pertemuan untuk mengadvokasikan keikutsertaan semua stakeholder, khususnya para 
pejabat daerah. Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), penggalangan komitmen ini dapat dilakukan melalui 
pertemuan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur 
jaga jarak (physical distancing) dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah 
yang telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pertemuan penggalangan komitmen ini 
dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, 
zoom meeting) 

Secara khusus, tujuan pertemuan penggalangan komitmen ini adalah: 
  menyepakati keikutsertaan secara resmi dalam program penanganan COVID-19, 

termasuk pengalokasian dana dan sumber daya lainnya; 
  memberikan penyadaran dan pemahaman bersama tentang potensi bahaya dan 

kerugian dari wabah COVID-19; 
  menghasilkan dukungan dan kesepakatan awal untuk membentuk Gugus Tugas 

Penanganan COVID-19; dan 
  pemberitaan media tentang Komitmen Kepala Daerah yang didukung oleh semua 

stakeholder terkait dalam program penanganan COVID-19.

Selanjutnya untuk meningkatkan sinergi dari semua pemegang kepentingan dan 
pengambil keputusan yang ada di tingkat kabupaten, baik pemerintah maupun non 
pemerintah, maka  perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 
Dengan adanya wadah kolaborasi ini diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi 
Kabupaten tentang Penanganan COVID-19. Dalam rencana aksi ini dimungkinkan 
adanya  kegiatan kajian dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain.

c. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Setelah penggalangan komitmen berhasil dicapai, maka langkah selanjutnya adalah 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan menyusun struktur 
kepengurusan atau keanggotaan satgas tersebut. Keberadaan Gugus Tugas COVID-19 
memiliki peran yang esensial dan strategis dalam mengkoordinasikan dan 
mensinergikan berbagai upaya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten/ 
kota. Pembentukan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dilakukan 
melalui suatu pertemuan yang di dalamnya membahas struktur atau desain 
kelembagaan, anggota, tugas, tanggung jawab dan legalisasi forum.  

Selanjutnya satgas yang telah terbentuk tersebut mengemban tugas untuk : 
  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan situasi daerah;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  merumuskan desain  pemantauan dan  evaluasi penanganan COVID-19. 
  memperoleh mandat dan kewenangan untuk memperkuat lembaga atau 

organisasi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah dalam 
penanganan COVID-19. 

d. Legalitas Kesepakatan 
Oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam mempercepat 
penanganan dampak pandemi,  maka untuk aspek legalitas dari kesepakatan yang 
telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan 
melalui Surat Keputusan  (SK) Bupati/Walikota. 

e. Implementasi Peran dan Dukungan Mitra 
Salah satu kunci keberhasilan kemitraan yaitu melaksanakan program aksi dan  
kesepakatan yang telah dibuat serta menerapkan prinsip keterpaduan. Secara rinci 
uraian pelaksanaan peran dan dukungan dari kelima mitra utama pembentuk jaringan 
penta helix dapat dilihat pada Bab 5 Pada tatanan kabupaten, bentuk dukungan 
kebijakan yang diharapkan yaitu adanya regulasi  dari pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pencegahan penularan 
COVID-19 termasuk dukungan untuk intervensi melalui kampanye menggunakan 
media bauran. Peran penting lainnya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan dan 
pendampingan terhadap Puskesmas dan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ada di wilayah kerjanya, . 

Pola Kemitraan di Level Kecamatan
Dalam konteks pola kemitraan promosi kesehatan, Puskesmas  memegang peran penting 
dalam menggalang dukungan dari semua stakehoders yang ada di level kecamatan. Hal 
ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang menjadi aspek vital dalam 
penanganan pandemi COVID-19, Langkah yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
cara mempersiapkan dan menata diri serta merumuskan strategi penguatan 
kelembagaan. Penguatan kelembagaan secara internal dilakukan di dalam institusi atau 
organisasi Puskesmas, sedangkan penguatan kelembagaan secara eksternal melalui 
penguatan tim satgas COVID-19 tingkat kecamatan. 

Penguatan Internal
Setiap keinginan atau inisiasi untuk menggalangan  kemitraan perlu melakukan persiapan 
diri melalui konsolidasi atau penguatan internal. Persiapan tersebut tentunya mengacu 
kepada landasan kemitraan dengan tujuan agar pihak yang berinisiatif  dapat 
mengembangkan komunikasi dua arah, dapat memahami masalah atau hambatan yang 
timbul, memiliki rencana kerja yang sistematis, mempunyai tim dan koordinasi, tidak 
merasa superior, siap menerima saran, fleksibel, mudah dihubungi, mempunyai 
kemampuan mengerahkan sumber daya, memahami cara-cara bermitra yang baik, dapat 
membina kekompakan dan kesamaan konsep.

Pada tahap awal, penguatan internal Puskesmas dapat dilakukan dengan  melakukan: 
  koordinasi antar unit atau program yang ada di Puskesmas (koordinasi internal); 
  menyusun tim penanganan COVID-19 yang menekankan pada aspek deteksi, 

pencegahan dan respon; 
  menentukan  juru bicara dan sumber informasi Puskesmas; 
  membentuk semacam sentra informasi (call center)  untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat tentang berita atau infomasi terkait COVID-19;
  mengompilasi dan mendokumentasikan informasi perkembangan isu COVID-19, 

termasuk tindakan pencegahan penularan. Hal  ini wajib dipahami oleh semua 
petugas Puskesmas;

  merancang metode dan teknik promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19
  menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku terkait pencegahan 

COVID-19, termasuk merancang komunikasi risiko; 
  menyusun strategi penguatan upaya preventif dan promotif terkait penanganan 

COVID-19;
  mengidentifikasi mitra potensial sekaligus menyusun rencana penggalangan 

kemitraan;
  menyusun rencana bersama dengan mitra potensial dalam penggerakan 

Posyandu dan UKBM lainnya;
  menyiapkan alat pelidung diri, alat medis dan bahan logistik untuk pencegahan 

COVID-19;
  menyiapkan dukungan dan kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh 

Puskesmas dalam pencegahan COVID-19.

Penguatan Eksternal
Penguatan eksternal dilakukan dengan membangun jaringan kemitraan di level 
kecamatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a.  Identifikasi Mitra
Langkah awal yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membangun kemitraan yaitu  
dengan cara mengidentifikasi atau memetakan calon mitra potensial,yang diharapkan 
dapat diajak bermitra di wilayah kerjanya.  Identifikasi atau pemetaan ini didasarkan 
pada kapasitas dan karakter calon mitra serta kebutuhan untuk bekerja sama.  Dalam 
konteks penggalangan mitra potensial, Puskesmas dapat  menjalin komunikasi dan 
membangun kerjasama  dengan  segenap komponen atau unsur yang ada di tingkat 
kecamatan.  Stakeholder pada level ini antara lain :

  Camat dan jajarannya;
  Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan Puskesmas;
  Kepala KUA dan petugas KUA yang ada di lapangan,
  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan;
  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar;
  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru;
  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa);
  Penyuluh Keluarga Berencana;
  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  Pengelola Pasar dan Tempat-tempat Umum;
  Lembaga Swadaya Masyarakat;
  Organisasi Kemasyarakatan;
  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, 
  Pimpinan tempat ibadah dan pimpinan majelis taklim atau pengajian.
  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kelompok Dasa Wisma; 
  Kader dan Relawan ;
  Karang Taruna;
  Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH);
  Kepala Desa, Lurah,  Kepala Dusun, Ketua RW dan RT;
  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Namun demikian banyak juga kecamatan yang tidak memiliki semua komponen 
tersebut di atas. Oleh karena itu Puskesmas diharapkan tetap membangun jaringan 
kemitraan dengan mitra potensial yang sudah ada di wilayah tersebut.

b. Memfasilitasi Penguatan Satgas Kecamatan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban wilayah pada situasi wabah COVID-19, Puskemas 
memiliki peran penting dalam  membangun jaringan dengan berbagai unsur yang ada 
di  kecamatan, desa atau kelurahan, RW, dan RT. Hal ini merupakan bagian dari upaya 

penguatan satgas penanggulangan wabah virus COVID-19 secara eksternal. Hasil 
identifikasi mitra telah diperoleh calon mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama.  
Selanjutnya untuk mensinergikan seluruh potensi  yang ada, maka diperlukan wadah 
koordinasi dan kolaborasi. Camat dan Kepala Puskesmas dapat memfasilitasi  
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan. 

Pada daerah yang belum menerapkan kebijakan pembatasan sosial, pembentukan 
gugus tugas atau forum ini  dapat dilakukan melalui pertemuan. Namun demikian 
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prosedur jaga jarak (physical distancing) 
dan pencegahan penularan. Sebaliknya, pada daerah yang telah menerapkan 
kebijakan PSBB, maka pertemuan pembentukan gugus tugas atau forum ini dapat 
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dalam jaringan (video conference, zoom 
meeting)

Selanjutnya oleh karena satgas ini memiliki peran yang sangat berarti dalam 
mempercepat penanganan COVID-19 di kecamatan,  maka untuk aspek legalitas dari 
kesepakatan yang telah dibuat sebaiknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan  (SK) Camat.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan dan keanggotaan forum, maka langkah 
selanjutnya adalah: 

  menyusun rencana aksi; 
  menentukan bentuk intervensi yang mengarah pada pendekatan promotif dan 

preventif, seperti aksi Germas dan PHBS;
  mengimplementasikan peran dan fungsi masing-masing anggota;
  melaksanakan intervensi bersama mitra potensial, dan;
  merumuskan desain  monitoring evaluasi penanganan COVID-19. 

Pola kemitraan yang dijalankan ini bertujuan untuk menggalang komitmen, 
sumberdaya dan  menggerakkan seluruh komponen  masyarakat di level kecamatan. 
Output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu, kelompok, maupun institusi atau kelembagaan dalam menghadapi masalah 
yang sama yaitu penanggulangan wabah COVID-19. Di sisi lain, untuk menjamin agar 
himbauan dan kegiatan intervensi dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, maka 
diperlukan juga regulasi atau peraturan yang memberikan efek jangka panjang bagi 
intervensi perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh satgas.

Dalam konteks penanganan COVID-19, tugas Puskesmas dalam Gugus Tugas 
Kecamatan, antara lain :

  memberikan edukasi dan pendampingan dalam penanganan COVID-19;
  memperkuat  penerapan PHBS dan pembudayaan Germas pada warga di wilayah 

kerjanya.
  membantu Ketua RT/RW/ dan Kepala Desa/Lurah dalam mengolah data hasil 

pemantauan kesehatan warga di wilayah kerjanya dan melakukan pelacakan 
kasus; 

  memastikan protokol isolasi mandiri dilaksanakan dengan benar oleh warga yang 
berstatus kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus 
suspek COVID-19;

  memastikan layanan kesehatan primer dalam pengendalian wabah COVID-19 
tidak terganggu;

  memantau warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus konfirmasi tanpa 
gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 telah menjalani isolasi mandiri, 
termasuk memantau kelompok rentan;

  membangun dan memperkuat kerja sama  dengan tokoh agama, tokoh 
masyarakat  dan lintas sektor

  berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan 
Kab/Kota

Dukungan Puskesmas
Sebagai bagian dari satgas di tingkat kecamatan,  dukungan yang dapat diberikan oleh  
Puskesmas  terhadap penanganan COVID-19  meliputi dukungan kebijakan, dana, 
tenaga, bimbingan teknis, dukungan data dan analisis surveilans, fasilitas serta media 
promosi kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. 
 
a. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh Puskesmas antara lain berupa SK 
Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan. Adanya SK ini dapat diartikan sebagai 
ikatan komitmen guna menguatkan posisi kader sebagai perpanjangan tangan dan 
wakil Puskesmas, khususnya  dalam memberikan dukungan sosial serta menggerakkan 
masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di desa/kelurahan.  

b. Dukungan Dana 
Dukungan dana yang dapat diberikan oleh Puskesmas yaitu melalui pemanfaatan 
dana BOK, utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas Puskesmas 

dan kader kesehatan  dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 
terkait   kegiatan promotif-preventif. Sumber pendanaan lainnya yang dapat 
dimanfaatkan yaitu penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 
untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Puskesmas. 
Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam gedung dapat berupa transport 
dan konsumsi untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi penanggulangan COVID-19.  
Begitu pula untuk pelayanan kesehatan luar gedung dapat digunakan untuk 
membiayai  uang transport atau uang harian petugas Puskesmas dalam melakukan 
kunjungan rumah, pelacakan kasus, pemantauan isolasi mandiri, dan penyuluhan atau 
sosialisasi penanggulangan COVID-19. 

c.  Dukungan Media KIE
Dalam hal media penyuluhan tentang pencegahan COVID-19  ternyata banyak juga 
Puskesmas yang mampu memroduksi media penyuluhan secara mandiri. Ada juga 
Puskesmas yang  memperbanyak atau mencetak ulang media KIE yang telah dirancang 
oleh Kementerian Kesehatan.  Pada umumnya media KIE yang dihasilkan berupa  
media cetak (leaflet, brosur, poster, spanduk) dan elektronik. Sumber anggaran yang 
digunakan untuk memproduksi media penyuluhan ini berasal dari dana BOK dan 
kapitasi JKN. Saluran komunikasi lokal yang dapat digunakan seperti melalui pengeras 
suara yang ada di tempat ibadah atau mobil Puskesmas keliling,  pesan kesehatan 
melalui WA dan sosial media.

Kemitraan Puskesmas dengan Tim 
Penggerak PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK)  berperan sebagai mitra kerja 
pemerintah dan berfungsi mendukung 
implementasi program sektoral. Tim 
Penggerak PKK di semua tingkatan  wajib 
melaksanakan “Sepuluh Program Pokok 
PKK”. Pada poin Program Pokok 
Kesehatan, PKK mengemban tugas 
antara lain melakukan berbagai 
penyuluhan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Sesuai dengan tugas pokok 
tersebut, PKK sebagai mitra  Puskesmas  saat ini 
sangat diharapkan peran dan dukungannya dalam 
upaya pencegahan  COVID-19. TP PKK 
Desa/Kelurahan selama ini telah menjalin 

kerjasama dengan ormas perempuan  dan LSM  yang ada di desa. Jalinan kemitraan yang 
sudah dibangun ini dapat lebih disinergikan dan diarahkan pada kegiatan kerjasama 
dalam penanggulangan COVID-19.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan yang memiliki posisi strategis di tatanan 
desa/kelurahan dapat menjalankan perannya, antara lain :
  melakukan advokasi atau lobi kepada segenap komponen pemerintahan 

desa/kelurahan untuk memperoleh komitmen dalam penanggulangan 
COVID-19;

  menggalang dukungan dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang 
ada di desa dalam penanggulangan COVID-19; 

  memfasilitasi penyampaian komunikasi risiko terkait COVID-19 kepada warga 
desa/kelurahan melalui kader PKK; 

  bekerja sama dengan Puskesmas  dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
masyarakat yang ada di desa/kelurahan. 

    Jaringan Dasa Wisma
Dasa Wisma (DW) merupakan kelompok yang terdiri atas 10-20 KK di dalam suatu RT 
atau dusun. Pada setiap kelompok DW  ada satu 
orang yang ditunjuk atau  mempunyai tanggung 
jawab sebagai ketua. Fungsi DW adalah 
menjalankan Sepuluh Program Pokok PKK. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa 
DW merupakan ujung tombak PKK 
dalam menggerakan seluruh 
kegiatan PKK di level 
desa/kelurahan atau dusun. DW 
merupakan jaringan ibu-ibu. Satu 
DW dapat diumpamakan sebagai 
satu nukleus. Kumpulan DW yang 
ada di satu desa/kelurahan akan 
membentuk jaringan  aktivis dari 
ibu-ibu kader PKK yang siap 
memberikan dukungan dan 
sumbangsihnya bagi kepentingan 
program pemerintah.
Melalui pertemuan atau forum DW 
yang rutin dilaksanakan, para ibu 
PKK biasa membahas 
permasalahan kesehatan yang ada 

di wilayahnya. Pada upaya pencegahan COVID-19, kader DW dapat melakukan 
pendataan dan pemetaan warga binaannya, memperkuat penerapan PHBS dan 
Germas  serta merancang aksi kewaspadaan dini ataupun upaya pencegahan 
COVID-19 lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DW sangat berperan dalam 
mewujudkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di dalam masyarakat 
desa/kelurahan.

Kemitraan Puskesmas dengan Kepala Desa/Lurah 
Kepala Desa/Lurah merupakan mitra Puskesmas  yang berperan sebagai pemimpin 
formal di desa, mengemban tugas antara lain mendorong dan memotivasi masyarakat di 
wilayahnya untuk memberikan dukungan  nyata dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah dapat menyiapkan desanya menjadi Desa/Kelurahan Tanggap 
COVID-19. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu penetapan Status Tanggap Bencana 
COVID-19 di desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Penetapan status tanggap 
bencana ini menandai dimulainya langkah-langkah pencegahan dan penanganan wabah 
COVID-19 di  desa/kelurahan. 

Untuk melaksanakan kebijakan pembatasan sosial dan tindakan pencegahan lainnya, 
maka langkah selanjutnya Kepala Desa/Lurah perlu membentuk Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Gugus Tugas ini antara lain:  
  melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam penanganan 

COVID-19;
  mengendalikan penyelenggaraan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan;
  memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan;
  melakukan pendataan kesehatan seluruh masyarakat desa/kelurahan, termasuk 

warga miskin dan warga berisiko tinggi;
  melakukan pendataan warga yang keluar dan masuk desa/kelurahan.
  memantau warga usia lanjut, warga yang memiliki status kasus konfirmasi, kasus 

konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek COVID-19 dan harus 
menjalani isolasi mandiri; 

  menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas 
kesepakatan masyarakat desa/kelurahan; 

  melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas 
Tingkat Kecamatan.

 a. Melobi Kepala Desa/Lurah
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam 
mengelola dan mengatur pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan (DD). Sesuai dengan 
peruntukannya, dana desa ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain terkait peningkatan kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak Puskesmas perlu melakukan 
interaksi dan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan pada saat 
diselenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan. Puskesmas dapat menyampaikan 
usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 kepada Kepala Desa/lurah, sehingga 
dapat dibiayai dari dana desa/kelurahan. 

Berikut ini beberapa contoh usulan kegiatan penanggulangan COVID-19 di 
desa/kelurahan antara lain:

Adanya dukungan dana desa ini merupakan bentuk kontribusi pemerintahan 
desa/kelurahan  dalam penanggulangan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya. 

b. Membina Relawan Desa Lawan COVID-19
Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 
8 tahun 2020 yang mengatur antara lain tentang pelaksanaan Desa Tanggap 

COVID-19 (DTC). Untuk mewujudkan DTC, Kepala Desa diberi mandat untuk 
membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19  (RDLC) sekaligus sebagai Ketua Tim. 
Selanjutnya dalam Tim RDLC,  Kepala Desa melibatkan semua unsur dan mitra yang 
ada di desa, Unsur desa yang bergabung dalam Tim RDLC meliputi Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau yang 
setara, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat,  Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). 
Mitra lain yang terlibat yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Selanjutnya SE ini juga mengamanatkan bahwa pada desa-desa yang masuk dalam 
wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah 
untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa.

Secara garis besar tugas RDLC  yaitu:
  melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan penyampaian 

informasi  yang tepat tentang COVID-19; 
  melakukan penanganan 

terhadap warga desa korban 
COVID-19;

  melakukan koordinasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, seperti Dinas 
Kesehatan, Dinas/Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah. 

c.  Peningkatan Kapasitas Mitra
     Puskesmas

Dengan adanya jaringan  kemitraan 
di tingkat kecamatan,  maka Puskesmas dan  Kepala Desa/ Kelurahan  bersama 
seluruh stakeholder dapat turut terlibat dalam mendukung terwujudnya Desa/ 
Kelurahan  Tanggap COVID-19. 
Selanjutnya dalam konteks kegiatan deteksi, pencegahan dan respon pengendalian 
COVID-19, petugas Puskesmas bersama mitra atau satgas dapat terlibat langsung 
dalam penyampaian materi tentang komunikasi risiko COVID-19. Sebelum melakukan 
aksi bersama tersebut, Puskesmas dapat melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pembekalan materi, metode dan teknik promosi kesehatan kepada para mitra atau 
satgas. Dengan demikian diharapkan seluruh mitra potensial tersebut  siap menjadi 
fasilitator atau pendamping dalam aksi pencegahan COVID-19. 

d. Memberikan Dukungan Sosial melalui Komunikasi Risiko 
Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya jaringan sosial formal dan informal yang 
ada di dalam komunitas serta sistem dukungan sosial. Di sinilah interaksi atau 
komunikasi antara kelompok dukungan sosial dan khalayak sasaran dapat terjadi. 
Interaksi dan komunikasi yang terjalin tersebut diharapkan mampu memberikan daya 
ungkit sekaligus pemicu terjadinya perubahan perilaku individu.
Keberhasilan intervensi promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu 
dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dalam hal ini dukungan sosial dapat diartikan 
sebagai pemberian perhatian, dorongan atau kepedulian dari orang lain dengan 
tujuan agar penerima dukungan ini memberikan respon positif dan melakukan 
perilaku yang dianjurkan dengan penuh kesadaran. Adanya dukungan sosial dapat 
membantu individu mencapai perubahan perilaku ideal yang diharapkan. 

Dukungan sosial dapat berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi 
individu. Mereka dapat berasal dari  pihak internal individu maupun pihak eksternal 
individu. 

  Pihak Internal
      Pihak intenal individu dapat berupa orang-orang dekat yang ada di lingkungan 

rumah tangga seperti orang tua, pasangan hidup, saudara dan anggota keluarga 
lainnya. 

  Pihak Eksternal 
  Sebaliknya yang berasal dari  pihak eksternal adalah orang-orang di luar 

lingkungan keluarga, antara lain tetangga, kawan, teman sebaya, kader, relawan, 
guru, petugas kesehatan, petugas non kesehatan, kyai, ustadz, rekan kerja, 
pimpinan dan pengelola perusahaan, jamaah atau komunitas keagamaan, 
kebiasaan, adat istiadat atau tradisi dan norma yang ada di masyarakat. 

Dukungan yang diharapkan dari pihak internal dan eksternal ini yaitu individu menjadi 
tahu, mau dan mampu melakukan pesan-pesan kunci yang terkait dengan 
pencegahan COVID-19. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam 
Komunikasi Risiko. Selain itu melalui dukungan sosial, diharapkan dapat membangun 
persepsi individu bahwa dirinya memiliki kerentanan dan berisiko tertular COVID-19. 
Dengan demikian individu tersebut akan merasa yakin bahwa anjuran dan tindakan 
pencegahan dapat meminimalisasi penularan COVID-19,
Tujuan dilakukannya Komunikasi Risiko yaitu untuk menyampaikan informasi 

mengenai perkembangan kasus COVID-19 yang dilakukan secara rutin atapun 
berkala. Melalui  penyampaian komunikasi risiko, Puskesmas dan  para mitra 
diharapkan dapat membangun konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, 
sekaligus membuka peluang  adanya interaksi dan kerjasama dengan masyarakat 
desa. Di sisi lain melalui komunikasi risiko,   masyarakat dapat memahami tentang  
bahaya kesehatan yang akan dihadapi, sehingga mereka secara sadar dapat membuat 
keputusan dan mengantur langkah untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 
di wilayah desanya. 

Seperti telah diuraikan di atas, dalam penyampaian komunikasi risiko kepada 
masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan mitra potensial yang ada di kecamatan, yaitu  
antara lain:

  Petugas KUA yang ada di lapangan, membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa.

  Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengajar, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada santri dan warga  pesantren, termasuk 
mengedepan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. 

  Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan para guru, membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol area institusi pendidikan kepada 
para siswa dan warga sekolah/madrasah. 

  Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, membantu 
menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat desa.

  Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan tempat ibadah dan 
pimpinan majelis taklim atau pengajian membantu menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat desa dan para jamaahnya, 

  TP PKK Kecamatan dan Desa, termasuk kader PKK dan kelompok Dasa Wisma, 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada warga dan para 
keluarga binaannya.  

  Petugas Pembina Desa (perawat dan bidan desa) bersama kader dan relawan 
membantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada para warga desa.

  Pengusaha atau Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu 
menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 
kepada para karyawannya.

  Karang Taruna dan Pramuka Saka Bhakti Husada (SBH), membantu menyampaikan 
pesan-pesan kesehatan kepada para remaja dan kelompok sebaya.

Adapun informasi yang dapat disampaikan terkait dengan penyampaian  komunikasi 
risiko meliputi: 

  bagaimana mengenali COVID-19;
  bagaimana mengenali gejala bila seseorang terinfeksi COVID-19,
  bagaimana proses penularan COVID-19; 
  bagaimana cara mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19; 
  menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga diduga 

terinfeksi  COVID-19; 
  menjelaskan kebijakan dan tindakan yang telah diambil Pemerintah; 
  menjelaskan kondisi perkembangan kasus, baik di tingkat nasional maupun lokal, 

termasuk menyampaikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya; dan
  menguraikan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

melindungi masyarakat selama masa KLB COVID-19.

Dalam menyampaikan komunikasi risiko, petugas Puskesmas dan para mitra perlu 
menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa “semua orang berisiko tertular 
COVID-19, sebaliknya setiap orang juga dapat menularkan COVID-19 kepada orang 
lain”. Untuk menghindari kecemasan dan kepanikan masyarakat, petugas  kesehatan 
juga perlu menyampaikan bahwa penyakit akibat  infeksi  COVID-19 dapat dicegah 
dan disembuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa 
harus ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 
infeksi COVID-19. 

e.  Menggerakan Posyandu dan UKBM lain Bersama Mitra Kecamatan
Dukungan Puskesmas dan mitra potensial dalam menggerakkan Posyandu dan UKBM 

Pada hakekatnya strategi kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebuah proses yang  
menuju pada hasil akhir berupa peningkatan kesehatan masyarakat. Aksinya dimulai dari 

penguatan kemampuan atau kapabilitas individu dan 
kemudian diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi 
serta lingkungan. Ketiga determinan kesehatan 
tersebut  pada akhirnya memberi dampak terhadap 
status kesehatan individu dan masyarakat. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa “kemitraan sebagai 
komponen esensial dalam intervensi promosi 
kesehatan yang berkelanjutan”. Dengan kata lain, 
setiap  intervensi promosi kesehatan yang diarahkan 
pada 5 prioritas area kegiatan (pilar) promosi 
kesehatan memerlukan inisiatif bersama, dukungan 
dan partisipasi aktif dari berbagai aktor pemangku 
kepentingan di luar sektor kesehatan. Menyikapi 
ekskalasi penyebaran dan penularan COVID-19 yang 
makin tinggi, maka diperlukan upaya yang 
memprioritaskan pada aspek promotif dan preventif. 

Dalam konteks pendekatan promotif dan preventif,  
fokus utama diarahkan pada individu sehat dengan 
perilakunya yang ada saat ini dan kelompok individu 
berisiko tinggi. Pada umumnya perilaku individu 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang tentang ancaman 
penyakit COVID-19 dan keyakinan dirinya bahwa 
tindakan pencegahan yang dianjurkan dapat 
melindungi diri dan  mencegah penularan COVID-19. 
Selain adanya persepsi dan keyakinan diri yang kuat, 

ternyata keinginan untuk tetap sehat ini dipengaruhi pula oleh adanya influencer setelah 
melihat ada anggota keluarga atau teman yang sakit, dan anjuran berupa: pesan-pesan 
kunci dari brosur/flyer, kader, guru, teman sebaya maupun petugas kesehatan. Dengan 
menerapkan pendekatan promotif dan preventif, upaya pencegahan COVID-19 dapat 
dilakukan pada  kelompok  orang sehat dan kelompok individu yang berisiko tinggi 

Sasaran kelompok orang sehat
Tujuan intervensi promosi kesehatan  pada sasaran ini yaitu agar mereka yang sehat akan 
tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kesehatannya di masa pandemi. Hasil 
survei WHO di negara-negara berkembang menunjukkan, bahwa dalam suatu populasi 
hanya terdapat sekitar 80 % hingga 85 % orang yang benar-benar sehat. Dalam konteks 
pencegahan COVID-19, apabila kelompok ini tidak memperoleh promosi kesehatan, 

terutama tentang perilaku memelihara kesehatan diri agar terhindar dari penularan 
COVID-19, maka kelompok sehat ini akan menurun jumlahnya, dan kelompok orang 
yang sakit cenderung akan meningkat. Intervensi promosi kesehatan pada kelompok ini 
dapat berupa himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan perilaku kunci yaitu tindakan 
promotif, preventif dan protektif.

Sasaran  kelompok berisiko tinggi.
Tujuan intervensi promosi kesehatan pada sasaran ini adalah untuk mencegah kelompok 
berisiko tinggi agar tidak jatuh sakit atau tertular COVID-19.
Pada sasaran intervensi ini, pengendalian faktor risiko diprioritaskan pada populasi rentan 
atau kelompok  berisiko tinggi terjangkit COVID-19  yaitu : 
  lanjut usia, 
  ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, ibu menyusui;
  perokok aktif,
  individu dengan komorbid atau penyakit penyerta. 

Dalam hal ini  penyakit penyerta pada COVID-19 adalah penyakit lain yang sudah dimiliki 
oleh seorang pasien sebelum terinfeksi COVID-19. Pasien positif terinfeksi COVID-19 
dapat mengalami gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai komorbid atau 
penyakit penyerta. Adapun yang tergolong penyakit penyerta yaitu penyakit hipertensi, 
diabetes melitus,  liver/hati, paru-paru, jantung kronis, kanker, auto imun, asma kronis, 
TBC, HIV/AIDS dan demam berdarah. Pemantauan kesehatan kelompok rentan ini dapat 
dilakukan melalui kunjungan rumah.

Pesan Kunci
Pesan kunci dapat diartikan sebagai perintah atau anjuran utama yang disampaikan oleh 
pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh khalayak atau kelompok sasaran. 
Pesan kunci atau pesan inti dapat dijadikan panduan utama dalam upaya meningkatkan 
kesadaran, pemahaman dan kemampuan individu dalam melakukan perilaku kunci yang 
dianjurkan. Dalam menyusun muatan penyuluhan dan konten informasi yang akan 
disebarluaskan kepada individu serta masyarakat, serangkaian pesan kunci ini dapat 
dijadikan materi utama. Visualisasikan dari pesan kunci dapat dirancang dalam bentuk 
tulisan, verbal dan audio visual. 

Dalam intervensi promosi kesehatan, himbauan atau anjuran yang dapat dijadikan 
perilaku kunci diklasifikasikan menjadi tindakan promotif, preventif dan protektif. Perilaku 
kunci tersebut adalah sebagai berikut :

lain di wilayah kecamatan sangatlah diharapkan. Keberadaan Posyandu pada masa 
pandemi COVID-19 tetap penting dan sangat dibutuhkan. Upaya pemenuhan gizi dan 
imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita tidak boleh  terhenti 
oleh karena adanya wabah COVID-19. Begitu juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas dan ibu menyusui harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.  
Penyelenggaraan Posyandu dan UKBM lain dapat disesuaikan dengan status 
kedaruratan suatu wilayah yaitu dengan memperhatikan penetapan zona Puskesmas 
berdasarkan potensi penularan COVID-19. Apabila wilayah Puskesmas ditetapkan 
sebagai zona merah dan jingga, ini berarti kemungkinan terjadinya penularan di 
masyarakat tergolong sangat tinggi dan tinggi. Sebaiknya penyelenggaraan Posyandu 
dan UKBM lain di wilayah ini dapat ditunda sampai kondisi membaik. Adapun pada 
wilayah Puskesmas yang diklasifikasikan sebagai zona kuning (potensi penulatan 
sedang) dan hijau (rendah), maka aktivitas Posyandu dapat dijalankan dengan tetap 
memperhatikan prinsip “physical distancing” dan pencegahan penularan. Waktu 
penyelenggaraan Posyandu dapat digabung atau diintegrasikan dengan UKBM 
lainnya, seperti Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Pelaksanaan layanan Posyandu  
terintegrasi ini perlu diatur jadwal operasionalnya, sehingga sasaran dapat dilayani 
secara bergiliran dan tidak berkumpul pada waktu bersamaan. Tempat 
penyelenggaraan Posyandu terintegrasi sebaiknya dilaksanakan di ruangan yang 
cukup luas, misalnya dengan meminjam ruang kelas di sekolah ataupun pendopo balai 
desa. Selain kader Posyandu, dalam penyelenggaraan Posyandu terintegrasi ini, 
petugas Puskesmas dapat menggalang bantuan dari Ketua RT/RW, para relawan dan 
tenaga pendamping. Semua penyelenggara Posyandu harus mematuhi protokol 
kesehatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri dan menyediakan sarana cuci 
tangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh pengelola Posyandu yaitu memodifikasi jadwal penyelenggaraan.  Pada 
umumnya Posyandu selama ini buka satu kali dalam sebulan dengan penentuan hari 
dan waktu dipilih sesuai hasil kesepakatan. Pada masa pandemi ini, pengelola 
Posyandu mengubah mekanisme waktu operasional melalui perjanjian secara 
bergiliran. Jadwal baru ini perlu disosialisasi ke seluruh warga yang ada di wilayah 
pelayanannya. Dengan adanya perubahan mekanisme ini diharapkan dapat 
menghindari antrian para ibu dan sasaran  lain yang ingin memperoleh pelayanan 
Posyandu.

Masyarakat Tanggap Pencegahan 
COVID-19 

Dukungan Kepala Desa/Lurah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19   
dapat dilihat dari adanya: 
  dukungan kebijakan;
  dukungan dana; 
  dukungan fasilitas dan sarana desa/kelurahan, termasuk kebutuhan logistik.
  keberpihakannya terhadap para kader, relawan dan tenaga pendamping desa;
  keberlanjutan UKBM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
  perhatian dan dukungan terhadap warga yang terdampak, termasuk warga yang 

menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri. 

Dukungan kebijakan desa/kelurahan terhadap program kesehatan  selama ini 
dipengaruhi oleh adanya  kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh  Pemerintah.  
Adanya kebijakan Pemerintah tersebut dapat memayungi proses perencanaan program 
dan  penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi program kesehatan 
masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya implementasi kebijakan berwawasan kesehatan 
ini tidak hanya dapat memengaruhi perilaku individu, tetapi juga  mendorong keterlibatan 
individu dan masyarakat dalam program kesehatan secara sukarela atau gotong royong. 
Terkait dukungan dana,  dengan adanya Dana Desa/Kelurahan (DD),  Kepala Desa/Lurah 
berkewenangan mengelola Dana Desa/Kelurahan (DD) tersebut untuk tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desanya. Pada musyawarah 
desa/kelurahan, Kepala Desa dapat merancang kegiatan dan mengalokasikan dana 
desa/kelurahan untuk komponen pemberdayaan masyarakat dan pengendalian wabah 
COVID-19. 

Peran Puskesmas  

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, perilaku kunci yang meliputi tindakan promotif, preventif, 
dan protektif harus selalu dijalankan  oleh semula lapisan masyarakat. Untuk memastikan 
masyarakat dapat kembali beraktivitas secara sehat,  produktif dan aman dari COVID-19, 
pemerintah dan segenap mitra potensial sangat berperan penting dalam mengawasi 
implementasi kebijakan penyesuaian pembatasan sosial ini. Dengan memperhatikan 

BAB 4  POLA KEMITRAAN DALAM PROMOSI 
KESEHATAN 50

Kebijakan, dana, tenaga,
bimbingan teknis, data dan

analisis surveilans,
fasilitas/ media

promosi kesehatan

Melobi Kepala 
Desa/Lurah

Membina Relawan di 
tingkat desa/
kelurahan

Peningkatan kapasitas 
mitra (aparat 
desa/kelurahan, TP 
PKK, Ormas, LSM, 
mitra usaha)

Memberikan 
dukungan sosial 
melalui  komunikasi 
risiko
 
Menggerakkan  
Posyandu dan UKBM 
lainnya bersama mitra 
tingkat kecamatan

Koordinasi secara 
internal antar unit 
atau program yang 
ada di Puskesmas
 
Menyusun tim
penanganan 
COVID-19

Membentuk
semacam sentra 
informasi COVID-19

Merancang metode 
dan teknik promosi 
kesehatan

Menyusun strategi 
komunikasi
perubahan perilaku 
pencegahan 
COVID-19

Membangun kemitraan 
di level kecamatan
(Camat, UPTD, KUA, 
PLKB, Ormas,  LSM , TP 
PKK, SBH, pengelola 
tempat umum, sekolah, 
madrasah, pesantren, 
mitra usaha)

Penguatan Satgas  Kec :
- menyusun rencana aksi
- menentukan bentuk 
  intervensi
- melaksanakan
   intervensi bersama 
   mitra
- merancang 
   pemantauan  dan 
   evaluasi

Kemitraan dengan Kepala 
Desa/Lurah

Kemitraan dengan TP PKK, 
Ormas, Toma, Toga, Todat, 
kader dan relawan desa 
untuk mendukung
pemberdayaan
masyarakat dalam
pencegahan COVID-19

PUSKESMAS

Daya Tanggap dan 
Sinergitas dalam 

mewujudkan 
Masyarakat Tanggap 

Pencegahan 
COVID-19



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU51BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

BAB 5
PERAN DAN DUKUNGAN

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

JAGA JARAKJAGA JARAK

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU52BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 Memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 Mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

penanganan COVID-19;
 Menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 Mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

 Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 
di wilayahnya;

 Menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.
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Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 Menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 
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Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak.  Bagi perguruan tinggi yang 

memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

 Melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 Membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 Melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 Membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 Mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 Memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 Melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 Membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU55BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 Menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 Mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

 Mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU56BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 Memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 Menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

 Melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 Melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 Memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 Menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU57BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

Rp.

 Bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 Melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

  Mengembangkan berbagai jenis media KIE 
danmenyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 Menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 Membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 Memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk 
membantu penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang 
pencegahan COVID-19;  

 Mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 Memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 Mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 Menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 Melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.
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Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

 Bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 Membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

mudah. Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR 
Code yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk 
akses  ke  halaman  web  perusahaan.  Manfaat  lain  dari  sistem  ini  yaitu  pihak 
perusahaan  dapat  mengelola  dan  mengendalikan  konten  media  tersebut 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;

 Beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran 
oleh  perusahaan  seharusnya  dapat  diakses  oleh  semua  orang  dengan  cepat  dan 

 Bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU59BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

 Bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 Menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 Membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 Mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 Menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 Mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

baru; di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol 
baru kesehatan;

adaptasi kebiasaan baru; 
 Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan 

 Mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU60BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan 

Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 Melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

 Melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 
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Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 
karantina wilayah;

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 Memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 Memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 Memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

 Melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 Menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 Memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 Memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 Membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 Membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 Melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 Membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau 

 Menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 Menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 

 Menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

 Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 
mengalami masalah ekomomi dan hukum;
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Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

 Mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 Mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU63BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 Membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 Membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 Mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

 Menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 Menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 Membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan
 

 Menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 Membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 Menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 Membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 Mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

 Mencegah berkembangnya stigma sosial terkait
 COVID-19 di masyarakat melalui tayangan 
informasi yang benar;

    Mendukung  penerapan  kebijakan  
penyesuaian  pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU64BAB 5   PERAN DAN PENDUKUNG

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

untuk masyarakat luas. 
 Reportase info positif dari pasien yang sembuh COVID-19 dan mencegah 
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Secara umum pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan 
program kemitraan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain 
itu apakah ada permasalahan dalam melaksanakan program kemitraan tersebut, serta 
bagaimana upaya mengatasinya.

Pemantauan 
Untuk mengetahui progres implementasi  kegiatan penggalangan kemitraan dalam  
promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19,  baik secara berkala maupun insidentil, 
maka  perlu dilakukan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan ini, selain untuk 
mengukur kemajuan  program/intervensi dan mengendalikan pelaksanaan program, juga 
dimaksudkan sebagai bahan  untuk menyusun kebijakan serta perencanaan ke depan. 
Pemantauan kegiatan penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan ini 
dapat dilakukan dengan cara :

Tidak Langsung, yaitu melalui :
a.  Laporan berkala yang disampaikan oleh petugas Puskesmas
 Laporan ini diperoleh dari hasil pemantuan yang dilakukan oleh Ketua 

RT/RW/Kepala Desa/Lurah menggunakan format pemantuan yang berlaku.
 Pelaksanaan kegiatan pemantuan ini bekerjasama dengan Gugus Tugas yang 

ada di tingkat Desa dan Kecamatan.
 Format pemantuan dapat mencakup jumlah mitra yang bergabung, komponen 

peran, dukungan dan implementasi kegiatan multipihak, termasuk sasaran dan 
lokasi interensi di level Puskesmas/Kecamatan

b. Laporan berkala yang disampaikan oleh pengelola program promkes 
Kabupaten/Kota.
 Laporan ini diperoleh dari hasil pemantuan yang dilakukan Puskesmas dan  

semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada si wilayah kerjanya.
 Pelaksanaan kegiatan pemantuan ini bekerjasama dengan Gugus Tugas yang  

ada di tingkat Kabupaten/Kota.
 Format pemantuan dapat mencakup jumlah mitra yang bergabung, komponen 

peran, dukungan dan implementasi kegiatan multipihak, termasuk sasaran dan 
lokasi interensi di level Kabupaten/Kota

  Laporan insidentil yang disampaikan lewat telepon, wa, faks, email, internet

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

BAB 6   PEMANTAUAN DAN EVALUASI

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

Langsung, yaitu melalui :
 Pertemuan/rapat koordinasi yang membahas laporan perkembangan pelaksanaan 

penanganan pandemi COVID-19 dan kendala-kendala yang dihadapi. Pada daerah 
yang tergolong zona merah yang memiliki potensi penularan sangat tinggi dan 
tinggi, maka pertemuan dapat dilakukan melalui teknologi daring (online). 

 Supervisi ke lapangan dengan menggunakan instrumen (check list, kuesioner) yang 
berlaku. Pada daerah yang tergolong zona merah, supervisi sebaiknya ditunda.

 Survey

Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan lanjutan dari pemantauan, untuk membandingkan antara 
hasil kegiatan dari setiap tahap pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan pencapaian 
target indikator keberhasilan, sehingga diperoleh ilustrasi adanya kesesuaian dan 
ketidaksesuaian. Selanjutnya evaluasi ini dimaksudkan juga untuk menilai keberhasilan 
penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan 
COVID-19 dalam mencapai tujuan setelah ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas. 

Tujuan utama evaluasi yaitu untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari 
pengalaman hasil penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan yang telah 
dilakukan. Hasil ini menjadi bahan feedback dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, pengendalian dan kaji ulang program pengendalian COVID-19 di masa 
yang akan datang. Evaluasi ada kalanya dilakukan oleh pihak luar yang tidak terkait 
langsung dengan pengelola program.

Evaluasi kegiatan kemitraan dapat memperhatikan indikator keberhasilan kemitraan 
secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan kemitraan yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang dapat digunakan 
dalam evaluasi adalah indikator input, proses dan output, 
Evaluasi kegiatan kemitraan dapat memperhatikan indikator keberhasilan kemitraan 
secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan kemitraan yang telah ditetapkan.
 Indikator masukan (input) : jumlah mitra yang bergabung dalam kemitraan, 
 Indikator proses (process) : kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, jumlah kegiatan 

dan keberlangsungan
 Indikator luaran (output) : adanya  produk  atau hasil  dari kemitraan,  di lokasi 

intervensi terpilih, termasuk adanya percepatan pencapaian target program 
kemitraan.

Evaluasi dapat dilakukan pada waktu mulai (awal) program, pertengahan, dan akhir 
program

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

BAB 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Secara umum pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan 
program kemitraan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain 
itu apakah ada permasalahan dalam melaksanakan program kemitraan tersebut, serta 
bagaimana upaya mengatasinya.

Pemantauan 
Untuk mengetahui progres implementasi  kegiatan penggalangan kemitraan dalam  
promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19,  baik secara berkala maupun insidentil, 
maka  perlu dilakukan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan ini, selain untuk 
mengukur kemajuan  program/intervensi dan mengendalikan pelaksanaan program, juga 
dimaksudkan sebagai bahan  untuk menyusun kebijakan serta perencanaan ke depan. 
Pemantauan kegiatan penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan ini 
dapat dilakukan dengan cara :

Tidak Langsung, yaitu melalui :
a.  Laporan berkala yang disampaikan oleh petugas Puskesmas
 Laporan ini diperoleh dari hasil pemantuan yang dilakukan oleh Ketua 

RT/RW/Kepala Desa/Lurah menggunakan format pemantuan yang berlaku.
 Pelaksanaan kegiatan pemantuan ini bekerjasama dengan Gugus Tugas yang 

ada di tingkat Desa dan Kecamatan.
 Format pemantuan dapat mencakup jumlah mitra yang bergabung, komponen 

peran, dukungan dan implementasi kegiatan multipihak, termasuk sasaran dan 
lokasi interensi di level Puskesmas/Kecamatan

b. Laporan berkala yang disampaikan oleh pengelola program promkes 
Kabupaten/Kota.
 Laporan ini diperoleh dari hasil pemantuan yang dilakukan Puskesmas dan  

semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada si wilayah kerjanya.
 Pelaksanaan kegiatan pemantuan ini bekerjasama dengan Gugus Tugas yang  

ada di tingkat Kabupaten/Kota.
 Format pemantuan dapat mencakup jumlah mitra yang bergabung, komponen 

peran, dukungan dan implementasi kegiatan multipihak, termasuk sasaran dan 
lokasi interensi di level Kabupaten/Kota

  Laporan insidentil yang disampaikan lewat telepon, wa, faks, email, internet

Pemerintah
Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dapat berperan sebagai inisiator, 
advokator dan  regulator atau pembuat kebijakan, pendukung pembiayaan, penyediaan 
sarana dan prasarana. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah atau Organisasi 
Perangkat Daerah meliputi  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan 
Dinas-dinas terkait atau  lintas sektor, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Teknis Daerah. 
Secara umum dukungan yang dapat diberikan Pemerintah, antara lain:
 memberikan dukungan kebijakan, teknis, administrasi dan fasilitas dalam rangka 

penanganan COVID-19;
 menetapkan sasaran dan strategi penanganan yang dituangkan dalam rencana aksi;
 mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19;
 melakukan pemantauan dan pembinaan kepada semua komponen dan satgas yang 

ada di kecamatan dan desa, baik secara langsung maupun melalui webnar;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru 

di lingkungan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan;
 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 

COVID-19 dengan kecamatan,  instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, 
perguruan tinggi, elemen masyarakat sipil, media massa serta pihak lainnya;

 melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana COVID-19 di 
wilayahnya;

 menyampaikan laporan kejadian dan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada 
Kepala Daerah.

Dalam menerapkan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju adaptasi 
kebiasaan baru, pemerintah daerah harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:
 Penularan COVID-19 di wilayahnya telah dapat dikendalikan.
 Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis 

sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga 
melakukan karantina orang yang terinfeksi.

 Mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan 
kerentanan yang tinggi.

 Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga 
jarak fisik (physical distancing), penyediaan sarana cuci tangan, dan penggunaan 
masker.

 Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu 

wilayah.
 Memberikan kesempatan kepada semua stakeholder untuk memberikan masukan, 

berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masa adaptasi 
kebiasaan baru yang  Produktif dan Aman COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Pemerintah diantaranya:
 Penerapan skema paid sick-leave
 Penanganan pelaporan kasus (melalui tracking & tracing)
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
 Kampanye publik (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), antara lain: di tempat dan 

fasilitas umum (bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, 
tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, fasilitas olah raga, hotel, dsb)

 Penanganan saat penemuan kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum
 Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
 Penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan

Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi, termasuk juga organisasi profesi, akademisi dan institusi pendidikan 
lainnya dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, tenaga ahli, pakar keilmuan, 
pembimbing teknis dan pengembang model promosi kesehatan. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan Perguruan Tinggi, antara lain:
 menggalang donasi atau dukungan, baik berupa uang tunai, bahan logistik, masker 

kain, sarana cuci tangan, maupun kebutuhan pokok untuk kemudian disalur kepada 
masyakat terdampak. 

 melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, misalnya memberikan kursus 
singkat tentang produk jasa boga atau makanan ringan dari bahan lokal setempat 
dimana hasilnya dapat dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.

 membantu pihak Puskesmas dalam mengolah data pemantauan penanganan 
COVID-19 di wilayah kerjanya; 

 melakukan pendampingan di lapangan bersama petugas Puskesmas dalam 
melakukan penelusuran kontak  pasien dengan gejala ringan, maupun kunjungan 
kepada individu atau keluarga yang melakukan isolasi mandiri;

 membuat media KIE seperti buku edukasi, selebaran, poster, dan media tentang 
pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya media KIE ini disebarluaskan secara 
langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial.

 melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan  di media massa atau seminar 
melalui teknologi informasi berbasis internet (video conference, podcast);

 mengerahkan mahasiswa tingkat akhir melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
bersama tim pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan di level 
desa/kelurahan maupun RT/RW;

 memfasilitasi pembentukan satgas relawan dan tenaga pendamping COVID-19 di 
tingkat desa atau kelurahan;

 melakukan kerja sama dengan pengurus masjid atau musholah dalam 
penyebarluasan infomasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan alat 
pengeras suara;

 membuka jalur konseling dengan menggunakan media internet (konseling daring) 
untuk berbagi informasi dan 
menjawab permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
terkait pandemi COVID-19;

 Bagi perguruan tinggi yang 
memiliki kapasitas memadai 
di bidang riset dapat 
berkontriusi dengan 
memberikan perhatian pada 
pembuatan sarana, aplikasi 
atau alat penanganan  
pandemi COVID-19;

 Dengan difasilitasi oleh 
pemerintah,  perguruan 
tinggi dapat berkolaborasi 
dengan dunia usaha atau 
industri untuk  mempercepat 

proses pengujian dan sertifikasi peralatan kesehatan yang diciptakan tersebut;  
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta/dunia usaha, masyarakat 

sipil dan media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru;
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan masa adaptasi kebiasaan 

baru; di lingkungan kampus atau institusi pendidikan sesuai dengan protokol 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian 
COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi 
kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 
yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 
laman laman 

  https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
  www.covid19.go.id, 
  www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk belajar dari rumah, dan pembatasan tempat 

belajar mengajar
  Pemberlakuan tracking & tracing
  Pemeriksaan temperature
  Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun
  Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan  penerapan 

jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah 
orang dengan luas lokasi, jarak minimal 1-2 meter

  Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area dunia 

usaha
  Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
  Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum 

digunakan kembali.

66BAB 6   PEMANTAUAN DAN EVALUASI

  Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta rutin melakukan 
pembersihan Air Conditioner (AC)

 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area 
perguruan tinggi dan bagi masyarakat sesuai dengan 
kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan

 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan 
COVID-19 sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial 
perusahaan

 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan 
pesan COVID-19 untuk masyarakat luas. 

 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan 
mencegah berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Swasta atau Dunia Usaha 
Pihak Swasta, dunia usaha atau industri perbankan dapat  berperan sebagai donatur, 
regulator internal, pendukung sumber daya dan komunikator. Secara umum dukungan 
yang dapat diberikan pihak swasta,  dunia usaha, atau industri perbankan antara lain:
 memberi dukungan dana,  bantuan logistik dan kebutuhan pokok serta paket produk 

perusahaan.
 menetapkan kebijakan internal terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan 

yang dilakukan perusahaan antara lain menerapkan WFH secara penuh, screening 
test,  pemberian APD, vaksin flu, multivitamin, disinkfeksi ruangan dan kendaraan, 
penyampaian pesan kesehatan serta edukasi melalui media cetak maupun 
elektronik. 

 melakukan edukasi dan pengawasan internal kepada seluruh karyawan melalui 
berbagai instrumen pemantauan,  media cetak dan  elektronik secara rutin atau 
berkala.

 melakukan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkup internal 
perusahaan, terutama perilaku yang harus dilakukan karyawan apabila sudah tiba di 
rumah setelah pulang dari kantor atau tempat-tempat umum.  Intinya setiap 
karyawan harus membersihkan diri dan mandi sebelum berkumpul dengan anggota 
keluarga, termasuk membersihkan semua benda yang dipakai atau dibawa. Dengan 
demikian, setiap karyawan diharapkan mampu melindungi keluarganya dari 
penularan COVID-19 yang kemungkinan terbawa ke rumah;

 memberikan bantuan APD, alat uji COVID-19, ventilator, alat sterilisasi, obat-obatan 
dan peralatan media lainnya;

 menggalang kerja sama dengan beberapa flatform media edukasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam 
mencegah penularan COVID-19;

 mengembangkan berbagai jenis media KIE dan 
menyebarluaskannya melalui bermacam saluran komunikasi.  

 bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas 
kesehatan (RS), perusahaan  dapat mengalihfungsikan RS nya 
menjadi RS rujukan COVID-19.

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan penyebaran 
informasi tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui 
pertemuan telekonferens atau webinar.

 menyisipkan pesan-pesan kesehatan melalui paket produk, menu 
produk, buku saku, kemasan dan  iklan produk perusahaan;

 membuat jinggle dari produk perusahaan bertemakan 
pencegahan COVID-19 untuk para sopir, pemirsa TV, maupun 
masyarakat umum.

 memanfaatkan jaringan perusahaan maupun jaringan komunitas 
yang mengakar sampai ke level keluarga untuk membantu 
penyebaran infomasi dan pesan kesehatan tentang pencegahan 
COVID-19;  

 mengembangkan fokus dan lokus dukungan, edukasi, bantuan 
atau donasi kepada target kontak yang berada di tatanan individu 
dan keluarga serta di level RT/RW, terutama pada keluarga yang 
melakukan karantina atau isolasi mandiri;

 memfasilitasi kegiatan promotif preventif di tatanan individu atau 
keluarga, termasuk mencari terobosan untuk membantu 
pencapaian target program kesehatan, seperti imunisasi, 
kegiatan Posyandu, perbaikan gizi dan pelayanan terintegrasi 
lainnya; misalnya melalui pengembangan aplikasi Posyandu On 
Line.

 mengembangkan aplikasi digital yang memiliki fungsi seperti call 
center untuk membantu masyarakat terhadap akses dan 
kebutuhan informasi terkait COVID-19;

 menggalang dukungan dengan tokoh lintas agama dalam 
penggerakan masyarakat di lingkungan tempat ibadah maupun 
terhadap para jemaah;

 melakukan komunikasi risiko kepada pasien, keluarga pasien, 
tetangga pasien, masyarakat dan petugas kesehatan, termasuk 
mengkaji upaya pencegahan infeksi nosokomial di unit 
pelayanan kesehatan.

penting yang perlu disampaikan, antara lain bagaimana cara menggunakan masker,  
durasi pemakaian masker, bila memilih masker kain, sebaiknya pilih masker yang 
berapa lapis, dan cara membuang masker;

 bagi perusahan yang bergerak di bidang jasa penyedia asuransi, maka dana hasil 
donasi yang terkumpul, baik berasal dari donatur internal maupun donatur eksternal 
dapat digunakan untuk menyediakan paket-paket asuransi. Perusahaan dapat 
mengelola pilihan paket-paket asuransi ini dengan harga khusus dan masa proteksi 
yang beragam misalnya, paket 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Upaya ini dapat 
diartikan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang begitu besar dalam 
memberikan rasa aman kepada petugas kesehatan yang berkerja di garda terdepan 
melalui kepemilikian kartu asuransi perusahaan;

 menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, APD ataupun paket produk-produk 
perusahaan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di zona merah dan juga 
mengalami musibah banjir. Nilai bantuan sekecil apapun akan dirasakan besar 
manfaatnya bagi mereka yang tinggal di lokasi banjir ini karena kesulitan akses 
keluar rumah dan benar-benar membutuhkan produk-produk tersebut. Lokasi 
penyaluran bantuan tidak hanya pada zona merah COVID-19, tetapi juga pada 
daerah endemis DBD dan penyakit menular lainnya;

 membantu menggerakan Posyandu, sekaligus membantu masyarakat sasaran 
Posyandu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara membeli paket-paket produk 
perusahaan dengan harga murah. Perusahaan dapat membuka gerai atau lapak 
kecil di lokasi Posyandu. Selanjutnya di lokasi tersebut perusahaan dapat 
mengedukasi warga yang menggunakan layanan Posyandu dengan pesan-pesan 
kesehatan secara langsung. Cara lain yaitu dengan menyisipkan pesan kesehatan di 
dalam paket produk yang dijual tersebut.

 mengembangkan inovasi teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan 

media massa untuk melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19.
 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 

adaptasi kebiasaan baru; 
 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan  adaptasi kebiasaan baru; 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan protokol baru 
kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan Swasta atau Dunia 
Usaha diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 
www.covid19.go.id, www.promkes.kemkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah 
setempat.

 Pembentukan tim kebersihan khusus
 Panduan untuk bekerja dari rumah, dan pembatasan tempat kerja
 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Kampanye (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di area perguruan tinggi dan bagi 

masyarakat sesuai dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Menyalurkan bantuan donasi untuk kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai 

dengan kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan
 Mengembangkan produk dan teknologi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 

utamanya bagi perusahaan farmasi bekerjasama dengan pemerintah dan Gugus 
Tugas.

Masyarakat Sipil 
Dalam konteks kegiatan ini  yang dilibatkan adalah organisasi kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh  agama, tokoh adat dan cendekiawan.  
Masyarakat Sipil dapat  berperan sebagai donatur, fasilitator, penggerak masyarakat, 
komunikator dan motivator. Secara umum dukungan yang dapat diberikan Masyarakat 
Sipil Tinggi dalam penanggulangan COVID-19, antara lain:
 melakukan penggalangan dana untuk penyediaan APD dan alat medis, membantu  

rumah sakit darurat, penyediaan bantuan makanan atau kebutuhan pokok  untuk 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;

 melakukan edukasi kepada masyarakat dan jaringannya tentang upaya pencegahan 
penularan COVID-19 di dalam keluarga dan lingkungan, baik melalui metode 

komunikasi langsung maupun menggunakan webinar; 
 memberikan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat di 

level akar rumput untuk mencegah penularan COVID-19;
 memberikan santunan kepada kelompok sasaran yang 

terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial;
 memantau kondisi  kelompok keluarga binaannya  yang 

mengalami gejala ringan atau demam dan melaporkannya 
secara rutin;

 melakukan pendekatan secara kultural kepada segenap 
massa atau unsur jaringannya yang luas hingga ke akar 
rumput, terutama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah 
tentang pencegahan COVID-19 dan pembatasan sosial;

 menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada 
masyarakat tentang pencegahan penularan virus korana 
dengan memanfaatkan kearifan lokal;

 memberikan atensi, edukasi dan proteksi kepada para lansia 
dan kelompok rentan lainnya;

 memanfaatkan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan 
majelis taklim atau pengajian untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan COVID-19;

 membantu upaya pencegahan berkembangnya stigma sosial 
di dalam masyarakat melalui penyampaian informasi yang 
benar tentang COVID-19 dan dari sumber yang tepat.

 membantu pihak RT/RW dalam melakukan  penyemprotan 
disinfektan di lingkungan terdampak;

 melakukan transfer pengetahuan dan kursus singkat terkait 
dengan ketrampilan yang dapat menghasilkan income 
tambahan keluarga. 

 membantu pemantauan situasi di masyarakat, khususnya 
pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB atau  
karantina wilayah;

 menjadi relawan atau tenaga pendamping di lapangan;
 menyelenggarakan konseling kesehatan maupun psikologi 

bagi masyarakat melalui teknologi informasi berbasis internet; 
 memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang 

mengalami masalah ekomomi dan hukum;
 menggalang kerjasama dengan pemerintah, perguruan 

tinggi, pihak swasta atau dunia usaha dan media massa untuk 
melakukan aksi bersama Tanggap COVID-19;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial menuju masa 
adaptasi kebiasaan baru; 

 melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan tatanan adaptasi 
kebiasaan baru; di lingkungan internal organisasi dan kalangan masyarakat sesuai 
dengan protokol baru yang ada,

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat sipil 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 
 Informasi secara berkala dapat diakses pada laman laman
 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes.kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Penggunaan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun.
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30menit sehari dan istirahat yang cukup dengan 
tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 
dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah orang dengan luas lokasi, jarak minimal 
1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Peran kekuatan komunitas

Media Massa 
Media Masa atau Wartawan (media cetak 
ataupun elektronik) memiliki peran penting 
sebagai penyedia infomasi sekaligus 
komunikator bagi masyarakat. Peran lain 
dari media massa adalah sebagai influencer 
dan dinamisator sekaligus stabilisator dalam 
menciptakan suasana kondusif melalui 
berita-berita yang ditayangkan terkait pandemi 
COVID-19. Secara umum dukungan yang dapat 

Langsung, yaitu melalui :
 Pertemuan/rapat koordinasi yang membahas laporan perkembangan pelaksanaan 

penanganan pandemi COVID-19 dan kendala-kendala yang dihadapi. Pada daerah 
yang tergolong zona merah yang memiliki potensi penularan sangat tinggi dan 
tinggi, maka pertemuan dapat dilakukan melalui teknologi daring (online). 

 Supervisi ke lapangan dengan menggunakan instrumen (check list, kuesioner) yang 
berlaku. Pada daerah yang tergolong zona merah, supervisi sebaiknya ditunda.

 Survey

Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan lanjutan dari pemantauan, untuk membandingkan antara 
hasil kegiatan dari setiap tahap pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan pencapaian 
target indikator keberhasilan, sehingga diperoleh ilustrasi adanya kesesuaian dan 
ketidaksesuaian. Selanjutnya evaluasi ini dimaksudkan juga untuk menilai keberhasilan 
penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan dalam penanggulangan 
COVID-19 dalam mencapai tujuan setelah ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas. 

Tujuan utama evaluasi yaitu untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari 
pengalaman hasil penggalangan kemitraan dan intervensi promosi kesehatan yang telah 
dilakukan. Hasil ini menjadi bahan feedback dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, pengendalian dan kaji ulang program pengendalian COVID-19 di masa 
yang akan datang. Evaluasi ada kalanya dilakukan oleh pihak luar yang tidak terkait 
langsung dengan pengelola program.

dan keberlangsungan
 Indikator luaran (output) : adanya  produk  atau hasil  dari kemitraan,  di lokasi 

intervensi terpilih, termasuk adanya percepatan pencapaian target program 
kemitraan.

Evaluasi dapat dilakukan pada waktu mulai (awal) program, pertengahan, dan akhir 
program

diberikan Media Massa dalam penanggulangan COVID-19, 
antara lain:
 membangun opini dan menyebarluaskan informasi yang 

berimbang kepada masyarakat sasaran;
 membangun ketahanan dan  imunitas masyarakat 

melalui berita positif;
 mengedukasi masyarakat dengan berita yang dapat 

dipercaya dan menghidari masyarakat dari berita hoaks;
 membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam penanggulangan pandemi 
COVID-19;

 menjembatani harapan dan aspirasi masyarakat 
terhadap pemerintah;

 menginformasikan perkembangan penanganan pandemi 
COVID-19 melalui media cetak dan media online;

 menyebarluasakan informasi tentang kegiatan Gugus 
Tugas Penanganan COVID-19;

 mencegah berkembangnya stigma sosial terkait 
COVID-19 di masyarakat melalui tayangan informasi 
yang benar;

 membantu menyampaikan komunikasi risiko kepada 
masyarakat.

 menayangkan berita tentang  kegiatan aksi peduli 
COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta/dunia usaha dan kelompok masyarakat 
sipil;

 mendukung penerapan kebijakan penyesuaian 
pembatasan sosial menuju masa adaptasi perubahan baru;

 membantu upaya sosialisasi dan penyampaian berita tentang penerapan tatanan 
adaptasi kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan;

 mendukung penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk upaya 
sosialisasi kepada masyarakat.

Secara umum penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dapat dilakukan media massa 
diantaranya:
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 
diakses pada laman laman 

 bagi perusahaan yang memiliki kapasitas di bidang pengembangan media KIE, 
diharapkan kontribusinya untuk menyusun rancangan pengembangan media 
tersebut, misalnya pemanfaatan Tik Tok, Podcast, pembuatan jinggle dalam bahasa 
daerah, dan pembuatan aplikasi games interaktif.

 membuat panduan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI) bagi petugas 
kesehatan yang bekerja di RS darurat atau tempat lain yang difungsikan sebagai RS. 
Panduan ini dapat menguraikan dengan jelas klasifikasi PPI dari kategori rendah, 
sedang, hingga berat;

 beragam media KIE yang diproduksi dan ditayangkan di berbagai saluran oleh 
perusahaan seharusnya dapat diakses oleh semua orang dengan cepat dan mudah. 
Perusahaan dapat mengemas paket media informasi tersebut dapat bentuk QR Code 
yang dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki  gadget untuk akses ke 
halaman web perusahaan. Manfaat lain dari sistem ini yaitu pihak perusahaan dapat 
mengelola dan mengendalikan konten media tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan;

 bagi perusahaan yang menjual produksnya melalui toko-toko ataupun apotek dapat 
membantu menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan kepada konsumen melalui 
flyer atau leaflet yang diletakkan pada tempat brosur yang ada  di dekat kasir. Pesan 

 https://infeksiemerging.kemkes.go.id,
 www.covid19.go.id,
 www.promkes. kemkes.go.id 
 dan kebijakan pemerintah 

daerah setempat.
 Pembentukan tim kebersihan 

khusus
 Panduan untuk bekerja dari 

rumah, dan pembatasan tempat 
kerja

 Pemberlakuan tracking & tracing
 Pemeriksaan temperature selama 

bekerja
 Mewajibkan pekerja menggunakan masker, hand sanitizer dan cuci tangan pakai 

sabun selama bekerja
 Hygiene awareness: cuci tangan pakai sabun dan PHBS lainnya.
 Pembatasan dan pemisahan secara fisik, memastikan penerapan jaga jarak dapat 

dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak 
minimal 1-2 meter

 Pelaporan kasus secara mandiri
 Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di area tempat kerja
 Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet di tempat makan. 
 Semua peralatan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan 

sinar matahari, serta rutin melakukan pembersihan Air Conditioner (AC)
 Mengembangkan dan mensosialisasikan media informasi dengan pesan COVID-19 

untuk masyarakat luas. 
 Reportase Info Positif dari Pasien yang Sembuh COVID-19 dan mencegah 

berkembangnya stigma sosial terkait COVID-19 di masyarakat

Peran dan Dukungan
Wujud keberhasilan penggalangan kemitraan dalam pencegahan COVID-19 ditandai 
dengan adanya mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan sumber daya  dari 
semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dukungan sumberdaya yang telah terhimpun 
tersebut dapat didistribusikan secara efektif kepada sasaran atau penerima manfaat. 
Dukungan tersebut diwujudkan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mengubah 
perilaku kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

Semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai 
penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada 
tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan 
berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi 
pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih 
bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat 
serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran dan dukungan untuk dapat 
memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Dalam kemitraan pola penta helix, setiap unsur memiliki peran dan dukungan sesuai 
dengan kapasitas yang dimilikinya. Di bawah ini diuraikan berbagai bentuk peran dan 
dukungan kemitraan dari masing-masing komponen penta helix.

Evaluasi kegiatan kemitraan dapat memperhatikan indikator keberhasilan kemitraan 
secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan kemitraan yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang dapat digunakan 
dalam evaluasi adalah indikator input, proses dan output, 
Evaluasi kegiatan kemitraan dapat memperhatikan indikator keberhasilan kemitraan 
secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan kemitraan yang telah ditetapkan.
 Indikator masukan (input) : jumlah mitra yang bergabung dalam kemitraan, 
 Indikator proses (process) : kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, jumlah kegiatan 



KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Masyarakat yang mandiri dan tanggap terhadap pencegahan penularan COVID-19 
merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penanggulangan COVID-19. Implikasi dari 
tujuan tersebut menghendaki pentingnya menggalang dukungan dari berbagai 
stakeholder di berbagai tatanan melalui jalinan kemitraan penta helix. Idealnya 

Hal prinsip  yang harus tetap diperhatikan dan menjadi landasan praktik pola kemitraan 
penta helix yaitu adanya: (i) kesamaan tujuan; (ii) kesamaan sasaran; (iii) kesamaan pesan, 
media dan saluran komunikasi yang digunakan, serta (iv)  semangat saling menguatkan. 
Menggalang kemitraan dapat diartikan sebagai upaya membangun kepercayaan dari 
segenap pihak potensial untuk mewujudkan kerjasama dan komitmen yang berkelanjutan. 
Membangun kepercayaan untuk sebuah kemitraan akan sulit terwujud apabila tidak 
dilandasi oleh prinsip kesataraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.  

Berdasarkan prinsip di atas, maka tujuan membangun  pola kemitraan penta helix  dalam 
pencegahan COVID-19 hanya dapat  terwujud apabila  komitmen dari semua pemegang 
kepentingan serta pengambil keputusan telah dirancang dengan baik di semua level dan 
tatanan. Jadi, tidaklah berlebihan jika kita menggunakan pepatah lama yang mengatakan, 
“Bila jaring laba-laba telah bertaut, seekor singa pun dapat terjerat”. Sesulit apapun 
tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian wabah COVID-19, namun 
dengan kokohnya jaringan kemitraan di semua level, maka semua itu akan dapat teratasi.

Penting untuk selalu diingat bahwa selama masa pandemi ini belum berakhir, maka 
hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yaitu:

1.  Masa kritikal penyebaran baru COVID-19 dapat terjadi karena:
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  Peringatan hari besar yang mengumpulkan massa.
  Potensi arus balik dan kembali ke tempat kerja.

2.  Tetap disiplin tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan
  Penggunaan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan pakai sabun.
  Pembatasan secara fisik (physical distancing) di tempat umum, kendaraan umum, 

pasar, bioskop, dll.
      Pelaporan kasus secara mandiri.
     Kontrol sosial: kepedulian dan berani mengingatkan penerapan protokol 

kesehatan.

3.  Segera beradaptasi dengan kebiasaan baru:
  Perubahan kebijakan dan aturan sesuai dengan perkembangan COVID-19.
  Pemanfaatan teknologi digital semaksimal mungkin.
  Melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten.

 
implementasi pola kemitraan penta helix dijalankan secara terpadu atau terintegrasi.  Para 
mitra yang terlibat saling mendukung dan menggabungkan sumber daya untuk 
dimanfaatkan secara optimal  dalam pencegahan COVID-19.  Keterpaduan dari lima 
unsur  penta helix ini diharapkan mampu mewujudkan komitmen, peran dan kontribusinya 
sesuai dengan kesepakatan kerja sama  yang sudah dibuat. Sebaliknya, apabila 
mekanisme ini belum mampu dilaksanakan secara terpadu, maka  pola kerja sama ini 
dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unsur, termasuk dalam pemanfaatan 
sumber daya. 

BAB 7
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