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I. Pendahuluan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Tanda dan gejala umum 

infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan 

sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom 

pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa 

inkubasi terpanjang 14 hari (Kemenkes, 2020). Selama masa inkubasi berlangsung, pasien 

terkonfirmasi COVID-19 dapat menularkan virus ke orang sekitarnya. Oleh karena itu selama masa 

inkubasi, pasien terkonfirmasi COVID-19 harus melakukan karantina/isolasi mandiri. 

 

II. Latar Belakang 

Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia juga terjadi di wilayah kerja Puskesmas 

Leuwinutug. Tingginya peningkatan kasus harian setiap harinya, membuat petugas kesulitan untuk 

melakukan pendataan dan perekapan kasus secara manual. Selain itu, akibat dari masih rendahnya 

pemahaman masyarakat bahwa pasien terkonfirmasi COVID-19 harus karantina mandiri (tidak 

boleh keluar rumah atau kontak langsung dengan orang lain), pasien terkonfirmasi COVID-19 masih 

datang ke sendiri ke Puskesmas untuk melaporkan diri. Hal tersebut dapat meningkatan resiko 

penularan pada pasien umum dan petugas di Puskesmas. 

Berdasarkan permasalahan tersebut Puskesmas Leuwinutug meluncurkan inovasi POKUS 

COV19 yang merupakan suatu inovasi agar masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dapat 

melaporkan dirinya secara daring tanpa harus datang ke puskesmas. Kemudian pelaporan tercatat 

secara digital tanpa harus direkap ulang secara manual oleh petugas. Pelaporan tersebut dilakukan 

secara daring dengan pengarahan dari petugas tracer atau pembina desa. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Melaporkan kasus baru COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Leuwinutug secara daring. 

 

2. Tujuan Khusus 

- Memudahkan pasien COVID-19 untuk melaporkan dirinya tanpa harus ke Puskesmas 

- Menghindari adanya resiko penularan COVID-19 di Puskesmas dari pasien COVID-19 ke 

pasien umum 

- Memudahkan petugas untuk melakukan pelaporan kasus ke Dinas Kesehatan dan Kecamatan 

- Menghindari adanya missed data dari pelaporan kasus yang direkap secara manual 

- Mendapatkan data pasien COVID-19 secara detail dan akurat karena data yang didapat 

langsung dari pasien. 



 

 

 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pelaporan kasus COVID-19 secara daring yang dilakukan oleh pasien COVID-19 di wilayah 

kerja Puskesmas Leuwinutug, dengan pengarahan dari petugas tracer atau pembina desa. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Petugas memberikan link POKUS COV19 kepada pasien COVID-19 

2) Petugas mengarahkan pasien untuk mengisi formulir secara daring 

3) Pasien diminta untuk melengkapi data yang diminta dalam formulir pelaporan kasus 

4) Pasien yang sudah mengisi formulir diarahkan menghubungi petugas yang melakukan 

pemantauan. 

5) Petugas mengecek kembali data pasien pada formulir 

6) Petugas akan menggali lagi informasi yang perlu ditanya lebih detail 

7) Data pasien akan masuk ke dalam rekapan kasus COVID-19 berdasarkan desa. 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan dimulai dari adanya kasus baru COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas 

Leuwinutug. Pasien yang melapor akan diberikan link POKUS COV19. Petugas memberikan 

pengarahan kepada pasien bagaimana cara mengisi formulir secara daring. 

Pasien mengisi data dirinya secara lengkap melalui POKUS COV19. Setelah pasien 

mengisi secara lengkap, pasien akan diarahkan kembali untuk melapor kepada petugas bahwa pasien 

telah mengisi formulis. 

Petugas akan melihat kembali data yang sudah dikirimkan oleh pasien melalui formulir 

daring dalam bentuk file excel. Petugas dapat menggali lagi data atau keluhan yang pasien masukkan 

dalam formulir. Petugas akan memberikan obat melalui RT/RW/petugas tracer, melakukan tracing 

kontak, dan melakukan pemantauan. Selanjutnya data pasien otomatis masuk ke dalam perekapan. 

 

VI. Sasaran 

Semua pasien COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Leuwinutug. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi POKUS COV19 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

13 Agustus 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 13 Agustus 2020 Perumusan ide dari masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan Kepala Puskesmas 



 

 

 

 

3. Perancangan 13 Agustus 2020 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi 14 Agustus 2020 Pelaksanaan  

 

B. Pelaksanaan Inovasi POKUS COV19 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap hari dengan perekapan setiap sebulan sekali. 

No Kegiatan 
BULAN 

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

1 
Pelaporan kasus 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

    √ √ √ √ √ 

 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh penanggung jawab inovasi. Pencatatan dan perekapan dilaksanakan 

di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pelaporan diolah dan dianalisa dan dilaporkan ke 

Kecamatan dan Dinas Kesehatan. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan secara otomatis melalui formulir daring selama kegiatan berlangsung 

meliputi identitas pasien dan hasil laboratorium. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan 

disampaikan  ke  Dinas  Kesehatan  Kab. Bogor  bersamaan dengan  laporan  register kasus 

COVID-19 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selama satu bulan berjalan dan hasilnya 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

    Leuwinutug,  20 Juli 2020 

Mengetahui Kepala Puskesmas  Penanggung Jawab Program 

 
dr. Oktavia Hutapea 

  

 
Fidia Mei Sari Tyas, SKM 

NIP.198410042011012001   



 

 

 

 

 


