
PERTANYAAN DAN JAWABAN 

TERKAIT INOVASI ES JUS 

 

1. Apa itu inovasi ES JuS? 

ES JuS (Edukasi Sehat Jumat Selasa) merupakan inovasi yang dibuat untuk memberikan 

edukasi kepada pengunjung Puskesmas Leuwinutug agar masyarakat mendapatkan 

informasi kesehatan yang benar dari sumber yang benar. 

 

2. Siapa pelaksana dan peserta dari ES JuS? 

ES JuS dilaksanakan oleh seluruf staff Puskesmas yang termasuk ke dalam SK tim inovasi. 

Setiap petugas yang berkaitan dengan program akan mendapatkan jadwal untuk 

memberikan materi tentang kesehatan kepada pengunjung Puskesmas. 

3. Dimana tempat kegiatan ES JuS ini terlaksana? 

Kegiatan ES JuS dapat dilaksanakan di ruang tunggu pasien, meliputi ruang tunggu pasien 

umum, ruang tunggu pendaftaran, ruang tunggu pasien tb paru, ruang tunggu obat, 

ruang tunggu laboratorium. 

4. Kapan kegiatan ES JuS dijalankan? 

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sepekan setiap hari Jumat dan Selasa. 

5. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ES JuS? 

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. 

6. Mengapa kegiatan ES JuS dijadikan inovasi? 

Kegiatan penyuluhan merupakan langkah promotif dan preventif Puskesmas yang sangat 

penting dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas kesehatan pertama yang terdekat 

menjangkau masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu adanya modifikasi kegiatan 

sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dan tercapai tujuannya secara maksimal. 

Maka terbentuklah inovasi ES JuS sebagai langkah inovatif Puskesmas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Apa yang diharapkan dari berjalannya kegiatan ini? 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapakan meningkatnya pengetahuan masyarakat 

tentang kesehatan, sehingga kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup sehat juga 

meningkat, adanya perubahan perilaku hidup sehat, dan akhirnya berdampak pada 

turunnya angka kesakitan di wilayah kerja Puskesmas. 

8. Bagaimana kegiatan ini berjalan saat pandemi? 

Kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Pengunjung tetap memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun 

atau menggunakan hand sanitizer saat datang dan pulang dari puskesmas, serta menjaga 

jarak dengan pengunjung lainnya.  

 

9. Apakah penting kegiatan ini tetap dilaksanakan saat pandemi? 

Selama pandemi kegiatan ini menjadi kegiatan yang penting dilakukan agar masyarakat 

dapat mendengar langsung informasi tentang COVID-19 dan tidak percaya dengan hoax 

yang beredar. Selain itu masyarakat dapat menanyakan langsung kepada petugas 



tentang informasi-informasi yang pernah didapat dan menanyakan kebenarannya. 

Dengan demikian masyarakat mendapatkan informasi yang benar seputar COVID-19 dan 

tahu bagaimana menghadapi situasi pandemi. 

 

10. Informasi apa yang perlu didapatkan oleh masyarakat saat pandemi? 

Masyarakat perlu mengetahui: 

- Apa itu virus COVID-19 

- Bagaimana gejala COVID-19 

- Bagaimana penularan COVID-19 

- Apa saja langkah pencegahan COVID-19 

- Apa yang harus dilakukan ketika terpapar COVID-19 

- Apa yang harus dilakukan saat menjalani karantina mandiri di rumah 

- Kapan harus menghubungi nakes saat menjalani karantina mandiri di rumah 

- Dll. 

 

 


