
  

Senin Kamis Penuh Informasi 

 

S E K A P U R  

2019 

 

Puskesmas Citapen 

 

MANUAL BOOK 



A. Pendahuluan 

Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang dirancang untuk membawa 

perubahan, baik di dalam masyarakat sendiri, maupun dalam organisasi dan 

lingkungannya (Notoatmodjo, 2007). Promosi kesehatan berperan penting dalam proses 

pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, oleh dan bersama 

masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat, agar masyarakat dapat 

menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan.  

Promosi kesehatan di Indonesia belum mecapai tahap yang maksimal. Masih 

banyak masyarakat yang tidak sadar kesehatan. Mencegah lebih baik dari mengobati juga 

masih sebatas semboyan dan belum bisa menjadi sebuah landasan kesadaran di 

masyarakat.  

Promosi kesehatan merupakan sebuah proses untuk membuat masyarakat lebih 

mampu mengontrol, menjaga, dan memperbaiki kesehatan. Biasanya proses ini dilakukan 

oleh para tenaga kesehatan dengan melakukan Home Care atau kunjungan ke rumah-

rumah masyarakat maupun memberikan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan di 

komunitas maupun desa.  

Beberapa hal yang menghambat maksimalisasi promosi kesehatan di Indonesia. 

Pertama, karena tenaga kesehatan yang masih sedikit sehingga sumber daya manusia 

untuk melakukan promosi kesehatan juga terbatas. Hambatan kedua, masyarakat 

Indonesia masih banyak percaya pada mitos. Hal ini merupakan masalah terbesar dalam 

melaksanakan promosi kesehatan. Pola pikir masyarakat yang dekat dengan mitos, sering 

membuat masyarakat sulit penerima pendidikan kesehatan yang diberikan oleh para ahli 

kesehatan.  

Promosi kesehatan ini bertujuan bukan hanya untuk individu agar bisa sadar sehat. 

Namun juga diperuntukkan bagi keluarga yang salah satu atau beberapa keluarganya 

mederita sakit. Anggota keluarga yang lain akan dibimbing untuk merawat anggota 

keluarganya yang sakit.  

 

B. Latar Belakang  

Puskesmas memiliki upaya program wajib yang dilaksanakan. Salah satu dari enam 

upaya program wajib yaitu upaya promosi kesehatan. Promosi kesehatan berperan 



penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, oleh 

dan bersama masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat.  

Penyuluhan kesehatan sebagai kegiatan program promosi kesehatan yang dilakukan 

untuk menambah pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui tehnik praktik belajar 

atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara 

individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai 

tujuan hidup sehat.  

Kegiatan penyuluhan di Puskesmas Citapen sudah dilakukan tetapi masih banyak 

yang harus diupayakan. Kerjasama antara lintas program dan lintas sektor yang belum 

banyak dilakukan, tenaga penyuluh yang ada belum optimal melaksanakan kegiatan 

penyuluhan karena terkendala jumlah tenga kesehatan yang terbatas maupun pengadaan 

media komunikasi masih kurang, serta pemberdayaan masyarakat belum optimal 

merupakan kendala yang dialami Puskesmas Citapen dalam pelaksanaan program 

promosi kesehatan. Kurang optimalnya penyuluhan kesehatan di Puskesmas Citapen juga 

disebabkan penyuluhan tidak dijadikan bagian prioritas kegiatan di Puskesmas.  

Menyikapi permasalahan tersebut, Puskesmas Citapen menyelenggarakan inovasi 

SEKAPUR (Selasa Kamis Penuh Informasi) yang ditujukan agar upaya penyuluhan 

kesehatan dapat dilaksanakan setiap minggunya. Pengembangan kemitraan dilakukan 

dengan kerja sama antara lintas program dan lintas sektor. Kerjasama lintas program 

dilakukan bersama dengan bidang- bidang upaya kesehatan wajib lain yang ada di 

Puskesmas Citapen sedangkan kerjasama lintas sektor biasanya dilakukan bersama 

dengan Desa, Kader Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. 

Dengan adanya inovasi SEKAPUR diharapkan masyarakat mendapatkan informasi 

kesehatan yang dibutuhkan dan mengurangi adanya berita bohong mengenai kesehatan. 

Selain itu, kader juga terampil dalam memberikan penyuluhan kesehatan karena telah 

diberikan pelatihan sebelumnya.  

 

C. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

       Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan. 

 

 



b. Tujuan Khusus 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat  

- Menjadikan masyarakat tahu dan akhirnya bisa memeberikan informasi kembali 

kepada keluarga dan orang sekitarnya untuk lebih peduli dengan kesehatan  

- Mengasah kemampuan kader dalam melakukan penyuluhan terutama di 

Posyandu 

- Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan agar menjadi tetap kegiatan wajib di 

Puskesmas 

 

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

a. Kegiatan Pokok 

Melakukan penyuluhan dan konseling kesehatan baik di dalam gedung Puskesmas 

maupun di luar gedung Puskesmas (posyandu). Kegiatan di puskesmas dilaksanakan 

setiap hari senin dan kamis yang ditujukan bagi pengunjung Puskesmas Citapen. 

Khusus hari kamis dilakukan Penyuluhan Terpadu melalui kerjasama lintas program 

yaitu Program Gizi, Promkes dan Kesling dimana disediakan ruang konseling khusus 

sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Adapun kegiatan di luar gedung dilaksanakan 

dengan melibatkan lintas sektor melalui pemberdayaan kader kesehatan yang telah 

dilatih agar terampil menyebarluaskan informasi kesehatan. Materi kegiatan 

penyuluhan di luar gedung bersifat aktual dan menjawab isu-isu terkini agar 

masyarakat tidak termakan berita hoaks  yang sangat merugikan. Pemberdayaan 

dilakukan oleh kader karena peran kader yang dekat dengan keseharian masyarakat 

sehingga lebih diterima oleh masyarakat. 

b. Rincian Kegiatan 

- Melakukan penyuluhan di ruang tunggu Puskesmas Citapen  

- Melakukan konseling di dalam gedung Puskesmas Citapen  

- Melakukan penyuluhan di luar gedung oleh petugas Puskesmas Citapen  

- Melakukan penyuluhan di luar gedung terutama Posyandu oleh kader.  

 

E. Cara Melaksanakan Kegiatan  

- Menyiapkan materi untuk penyuluhan  

- Menyiapkan media yang akan digunakan untuk penyuluhan 



- Menyiapkan daftar hadir peserta  

- Melaksanakan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab 

- Untuk konseling, disiapkan terlebih dahulu register konseling 

- Konseling dilaksanakan apabila ada rujukan/arahan setelah diperiksa oleh dokter atau 

kemauan pasien itu sendiri  

 

F. Sasaran  

 Pasien, Pengunjung Puskesmas, Kelompok dan Masyarakat. 

 

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

a. Tahapan Inovasi Sekapur 

Tabel 1. Tahapan Inovasi Sekapur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sekapur 

Kegiatan Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Penyuluhan dalam 

gedung 

      

Penyuluhan luar gedung  Saat terdapat jadwal Posyandu/kegiatan luar gedung  

Konseling        

 

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan  

Evaluasi pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas promkes dan dilaporkan ke 

Dinas Kesehatan. 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Maret 2019 Kurang optimalnya pelaksanaan 

program penyuluhan  

2. Perumusan Ide Maret 2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan April 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi April 2019 Pelaksanaan dilakukan di 

Puskesmas Ctapen 



I. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan  

1. Pencatatan dilakukan pada form laporan triwulan Promosi Kesehatan 

2. Selanjutnya dilaporkan ke bagian Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor. 
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