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KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT 
(PERKESMAS)
Permenkes RI 279/2006



 UU no. 38 / 2014 tentang Keperawatan, ps 1: 
keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan
kepada individu, keluarga, kelompok atau
masyarakat dalam keadaan sakit maupun sehat. 

 Permenkes RI No. 43 / 2019 tentang Puskesmas
ps 55 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan
UKM dan UKP, Puskesmas harus
menyelenggarakan kegiatan: \

1) Manajemen Puskesmas, 

2) Pelayanan Kefarmasian, 

3) Pelayanan Perkesmas,

4) Pelayanan Laboratorium, dan 

5) Kunjungan keluarga



PERKESMAS

• Perpaduan

• Kesinambungan (continuity of care)

• Fokus promotive, preventive)

• Alih peran (transfer of role)  mandiri

• Kemitraan

• Kerjasama

Dalam Gedung dan Luar Gedung



ALIH PERAN dalam PERKESMAS

Peran Perawat

Peran Klien

PEMBERDAYAAN
(EMPOWERMENT)



Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
penularan Covid 19

pendataan 
kesehatan 

warga

Faktor 
penyebab 
penularan 

Covid-19 dan 
potensi 
wilayah

Musyawah 
masyarakat  

RW

Menyusun 
Rencana 
Kegiatan

Pelaksana-
an Kegiatan

Keberlang-
sungan 

Kegiatan



PENDATAAN KESEHATAN WARGA

Mendata kesehatan seluruh 
warga

Mendata warga yg keluar 
masuk wilayah

Mendata orang asing masuk 
dan terjangkit
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---------------------

--------------------

--------------------

--------------------



CARI PENYEBAB PENULARAN  
COVID-19 & POTENSI WILAYAH 

Faktor Perilaku  Tidak PHBS

Faktor Non Perilaku 
Lingkungan

Mendata Potensi Wilayah : 
SDM, Dana, Sapras
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MUSYAWARAH MASYARAKAT 

Sosialisasi Hasil pendataan

Sosialisasi Program

Menyepakati Kegiatan
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MENYUSUN RENCANA 
KEGIATAN DI MASYARAKAT 

Sampaikan info tentang Covid-19

Edukasi cara pencegahan Covid-19

Sarana Edukasi

Jadual pelaksanaan, sasaran, dll

4



PELAKSANAAN KEGIATAN 

Tugas RW

Tokoh Masyarakat

Bhabinkamtibmas

Kader Kesehatan

Warga/Masyarakat

Pos Yandu

Puskesmas
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TUGAS KETUA RW
a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga 
b. Mengedukasi warga:

1) Upaya pencegahan COVID-19
2) Isolasi mandiri di rumah agar tidak memberi stigma buruk   kepada ODP, PDP atau 

positif COVID-19
3) Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RT/RW/Desa, Toga/Toma,                                     

Kader, Bhabinkambtibmas, relawan lawan COVID-19  dan kelompok potensial warga 
lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19 d. 

4) Mendorong partisipasi warga untuk: Menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan 
lingkungan, Melakukan pembatasan kontak fisik, Tidak berkerumun/ berkumpul, Tetap 
berada di rumah

5) Bekerjasama dengan Puskesmas setempat
6) Menyediakan sarana CTPS
7) Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan 

isolasi mandiri di rumah
8) Menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri
9) Melaporkan kepada Lurah/Kades terkait hal-hal yang dianggap berpotensi 

meningkatkan penularan COVID-19
10) Melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19
11) Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak memiliki keluarga
12) Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama



TUGAS TOGA/TOMAS

1. Menyampaikan informasi pencegahan Covid-19 kepada 
warga melalui pendekatan budaya/agama

2. Tokoh agama memasukkan materi Covid-19 dalam 
ceramah/tausiah yang diberikan

3. Mengajak warga berpartisipasi dalam upaya 
pencegahan Covid-19 

4. Membantu Ketua RW dalam mengedukasi warga: 

5. Agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP 
atau positif Covid-19 

6. Bahwa jenazah warga positif Covid-19 yang pulang dari 
RS sudah sesuai dengan SOP dan masyarakat tidak 
perlu khawatir



TUGAS BHABINKAMTIBMAS

1. Menyampaikan informasi pencegahan Covid-
19 kepada warga 

2. Membantu penegakan disiplin masyarakat 
dalam melakukan: social/physical distancing, 
tidak berkerumun, pembatasan jam buka/tutup 
kedai, dan tetap berada di rumah

3. Melakukan siskamling atau pemantauan 
lingkungan secara rutin dan terjadwal

4. Membantu melakukan pengamanan wilayah 
jika ditemukan ada kasus positif di lingkungan.



TUGAS KADER

1. Menyampaikan informasi pencegahan Covid-19 kepada 
warga 

2. Mendorong partisipasi warga untuk: Menjaga kebersihan 
diri, kebersihan rumah dan lingkungannya, Melaksanakan 
pembatasan kontak fisik 

3. Membantu Ketua RW dalam menyediakan makanan dan 
pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga yang 
melakukan isolasi mandiri di rumah

4. Bekerjasama dengan Puskemas membahas jadwal dan 
kegiatan di masyarakat seperti Posyandu atau lainnya, 
untuk sementara waktu ditunda dulu atau tetap 
dilaksanakan dengan menerapkan social dan physical 
distancing.



TUGAS WARGA



TUGAS PUSKESMAS

1. Membantu Ketua RW menganalisa data kesehatan warga. 

2. Bekerjasama dengan Ketua RW dalam melakukan pelacakan 
kasus yang ada di wilayah kerjanya. 

3. Memberi masukan kepada Ketua RW dalam upaya memberikan 
edukasi kepada warga terkait Covid-19, PHBS dan GERMAS

4. Bekerjasama dengan kader membahas jadwal dan kegiatan di 
Posyandu atau lainnya, untuk sementara waktu ditunda dulu atau 
tetap menerapkan social dan physical distancing

5. Memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan warga sesuai 
ketentuan (seperti menggunakan APD saat pelayanan, dsb)

6. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas 
Kesehatan Kab/Kota



KEBERLANGSUNGAN KEGIATAN6

Dilakukan oleh masyarakat bersama dengan 
pengurus RW dan pendamping teknis 
(Puskesmas) untuk menjamin 
kesinambungan pemberdayaan masyarakat.



Membangun Daya Resilience Masyarakat
Bebas Pandemi Covid 19

PANDEMI 
COVID-19

EKONOMI

SOSIAL 
BUDAYA

SPIRITUAL

PSIKOLOGIS

Kondisi psikologis bisa 
menjadi kendala dalam 
upaya penanganan Covid-
19 :
 Kondisi galau, gundah,
 ketakutan, stres, hingga 

curiga berlebih
 berpotensi melahirkan 

perilaku yang tidak 
mendukung imbauan 
pemerintah

RESILIENCE



RESILIENCE

Komunikasi 

• menerima informasi tentang Covid-19 dari sumber terpercaya 
dan dipastikan kebenarannya, hindari bertita yang tidak jelas 
yang membuat panik.

Kondusifitas

• Untuk itu upayakan berfikir positif dengan pertolongan Allah 
swt bahwa dengan menjaga daya tahan tubuh dan mematuhi 
setiap himbauan, ancaman Covid-19 akan cepat berlalu

Menata Diri

• Untuk itu upayakan berusaha menjaga kesehatan, sempatkan 
menghirup udara segar dan merasakan kehangatan sinar 
matahari pagi (berjemur)

Menikmati
• Melakukan dan menikmati kegiatan saat ada di rumah



Melakukan 
& Menikmati 
saat berada 

di rumah

Tetap 
bersilatura
hmi – on 

line

Beribadah 
dan 

berdo’a

Tetap 
produktif 
bekerja 

dan belajar

Menjaga 
kesehatan 

tubuh

Menjaga 
kesling 
rumah



Menjaga 
kesehatan 
lingkungan 

rumah

Jaga 
sirkulasi 

udara 
rumah Bersih 

kan 
lantai

Bersih 
kan 

tempat 
Tidur

Bersihkan 
dapur, alat 
masak & 

alat makan

Bersih 
kan 

karpet 
dan kursiBersih 

kan 
pakaian

Bersih 
kan alat 

kerja dan 
alat 

belajar

Jaga 
kebersi
han diri

Jaga 
kebersih

an 
pangan

Makanan/
barang 

dari 
OJOL



Kemampuan 
untuk bertahan 
dan beradaptasi 
terhadap 
berbagai kondisi 
yang senantiasa 
berubah secara 
dinamis serta 
memiliki sikap 
positif terhadap 
berbagai 
tantangan 
kehidupan 
keluarga (Walsh, 
1996).

Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Adopsi Perilaku Sehat dalam Keluarga
Pasca Pandemi Covid-19
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1. Sikap saling melayani sebagai tanda 
kemuliaan

2. Keakraban antara suami dan istri menuju
kualitas perkawinan yang baik

3. Orangtua yang mengajar/melatih anak-
anaknya mengembangkan keterampilan

4. Suami dan istri memimpin seluruh anggota
keluarganya dengan penuh kasih sayang

5. Anak-anak yang menaati dan menghormati
orang tuanya



Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Adopsi Perilaku Sehat dalam Keluarga
Pasca Pandemi Covid-19
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1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya 
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 
pendidikan dan kesehatan

2. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada 
nilai agama, komunikasi yang efektif, dan 
komitmen keluarga tinggi

3. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan 
penanggulangan masalah nonfisik, 
pengendalian emosi secara positif, konsep diri 
positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

RELLIENCE

TUGAS KLG DL 
KESEHATAN



Mengenal masalah kesehatan yang 
dihadapi anggota keluarga: covid-19

Mengambil keputusan secara cepat & 
tepat dalam mengatasi covid-19

Memberi perawatan pada anggota
keluarga yang sakit covid-19

Memodifikasi lingkungan rumah yang 
kondusif  terhindar covid-19

Menciptakan hub timbal balik dg 
berbagai sumber (fasilitas)  covid-19

TUGAS KELUARGA DALAM KESEHATAN  Covid-19



GERMAS
Pasca 

Pandemi 
Covid-19

Sering 
CTPS / 
Hand 

Sanitizer

Tetap 
aktifitas 
fisik/Se
nam/O

R

Tutup 
Mulut saat 

Bersin 
atau Batuk

Ganti baju 
setelah 

bepergian

Konsumsi 
Gizi 

Seimbang

Suple 
men 

Vitamin

Istirahat 
yang 

cukup

Hindari 
menyentu

h mata, 
hidung & 

mulut 
sblm CT

Tidak 
Merokok

Kendali 
kan 

penyakit 
penyerta

Desinfeksi 
benda 
yang 

sering 
disentuh






