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I. Pendahuluan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 

Kabupaten /Kota menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya 

disebut SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan SPM meliputi 

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, Penyelidikan Epidemiologi dan 

penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberian edukasi kepada masyarakat merupakan bagian dari bentuk promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

II. Latar Belakang 

Masalah kesehatan yang ditemui oleh masyarakat berkaitan dengan angka kesakitan pada 

wilayah kerja Puskesmas. Setiap bulannya terdapat beberapa penyakit yang menjadi masalah 

kesehatan dominan pada waktu tertentu. Masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat sering 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti faktor lingkungan, penyebab penyakit, dan perilaku 

masyarakat. Tetapi masyarakat masih belum memahami apa penyebab dari masalah kesehatan yang 

terjadi karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut Puskesmas Leuwinutug meluncurkan inovasi ES JuS 

yang merupakan suatu inovasi agar masyarakat atau pengunjung Puskesmas mendapatkan informasi 

seputar kesehatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang terjadi pada saat ini dan 

memanfaatkan waktunya saat menunggu pelayanan. Selain itu Puskesmas dapat menjalankan 

fungsinya sebagai langkah promotif dan preventif. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat atau pengunjung puskesmas di 

wilayah kerja Puskesmas Leuwinutug. 

 

2. Tujuan Khusus 

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 

- Menurunkan angka kesakitan di wilayah kerja Puskesmas 

- Meningkatkan cakupan kegiatan promosi kesehatan di Puskesmas 

- Meningkatkan cakupan kegiatan preventif kesehatan di Puskesmas 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Penyuluhan kesehatan kepada pasien di wilayah kerja Puskesmas Leuwinutug. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Ketua program menyiapkan jadwal dan tema kegiatan ES JuS 

2) Petugas mendapatkan jadwal memberikan kegiatan ES JuS  

3) Persiapan alat-alat kegiatan ES JuS  

4) Persiapan peserta 5-10 orang pengunjung Puskesmas 

5) Pemberian materi kesehatan kepada peserta 

6) Pembukaan sesi tanya jawab 

7) Penutupan materi 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan dimulai dari penyiapan peserta yang sudah hadir di Puskesmas. Setelah ada 5-

10 orang peserta, petugas yang sudah dijadwalkan mempersiapkan media yang akan digunakan. 

Kemudian petugas memusatkan atensi peserta agar peserta dapat menyimak dengan baik apa yang 

akan disampaikan. 

Petugas mulai menyampaikan informasi kesehatan yang sering menjadi masalah 

kesehatan dalam beberapa waktu terakhir. Informasi yang disampaikan selama 10-15 menit akan 

dilanjutkan dengan adanya sesi tanya jawab. 

Sesi tanya jawab dilakukan agar petugas dapat menilai apakah informasi yang 

disampaikan dapat diterima oleh pasien. Selanjutnya jika sudah diras cukup maka kegiatan akan 

diakhiri. Kegiatan pelayanan pun dapat dilanjutkan kembali. 

 

VI. Sasaran 

Semua pasien/pengunjung puskesmas 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 15 Januari 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 22 Januari 2019 Perumusan ide dari masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 28 Januari 2019 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi Februari 2019 Pelaksanaan  

 



 

 

 

 

 

B. Pelaksanaan Inovasi ES JUS 

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 
Edukasi Sehat Jumat 

Selasa 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

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 Dinas 

Kesehatan sebagai cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan dengan laporan kegiatan dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. 

Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan  ke  Dinas  Kesehatan  Kab. Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan setiap satu bulan berjalan dan hasilnya 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 
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