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1.  Menggunakan Masker
2. Jaga Jarak
3. Cuci Tangan Pakai Sabun/Hand 

Sanitizer sebelum dan sesudah 
kegiatan

4. Tidak berjabat tangan/berpelukan
5. Tidak melibatkan lansia, ibu hamil, 

dan anak anak serta orang dengan 
penyakit kronis/komorbid lainnya

5 Pesan Inti Protokol Kesehatan:

Kebersihan lingkungan 
dimulai dengan keinginan 
setiap individu menjadi bersih

“
“dr. Imran Agus Nurali sp.Ko
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Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene 
dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan 
menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, faktor sosial dan ekonomi serta 
kebiasaan individu atau masyarakat. 

Monitoring adalah adalah kegiatan yang dilakukan paska pemicuan 
dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu 
agar melaksanakan rencana kerjanya serta untuk percepatan pencapaian 
desa/kelurahan 5 pilar STBM.

Verifikasi adalah adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan 
oleh tim verfikasi terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan 
perilaku.

Kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator bersama oleh masyarakat untuk 
membangun pemahaman tentang kondisi lingkungannya dan secara 
mandiri menyusun rencana aksi untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan 
lingkungannya dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan 
inklusi sosial.

Dalam situasi pandemi COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasan baru 
untuk mencegah COVID-19 meluas, kegiatan pemicuan 5 pilar STBM 
masih boleh tetap berlangsung, dengan mengedepankan langkah-langkah 
pencegahan. Keluarga dalam hal ini masyarakat memiliki kontribusi besar 
dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Oleh karenanya sangat 
diperlukan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 
pada kegiatan pemicuan 5 pilar STBM, adalah sebagai berikut:

Pemicuan, Monitoring dan Verifikasi
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Harus selalu memperhatikan 
informasi terkini serta himbauan 
dan instruksi Pemerintah Pusat 
dan Daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. (Secara berkala dapat 
diakses di http://infeksiemerging.
kemkes.go.id dan kebijakan 
Pemerintah Daerah setempat).  
 
Contoh : Mencari informasi bahwa 
wilayah yang akan dipicu bukan 
zona orange dan merah COVID-19. 

Tim pemicuan dapat 
berkoordinasi dulu dengan 
tim satgas COVID-19 daerah 
yg ada di kab/kota dan/
atau di desa/kelurahan 
dalam memetakan wilayah 
dan rumah mana saja yg 
akan dilibatkan pada waktu 
pemicuan. 

Koordinasi dengan aparat 
desa tentang rencana 
pelaksanaan pemicuan 
dan pihak-pihak yang akan 
terlibat dalam pemicuan.

1
1

2

3

Protokol Kesehatan  
pada Pra Pemicuan 
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Sebelum melakukan pemicuan, agar 
dilakukan penilaian mandiri risiko 
terpapar COVID-19 untuk setiap 
individu yang akan di undang, antara 
lain dengan dengan melakukan 
penilaian mandiri risiko COVID-19 
sesuai dengan peraturan KepMenKes 
no 328 Tahun 2020 yang dapat 
dilihat dalam bagian lampiran.

Jumlah peserta atau 
masyarakat yang hadir 
dibatasi. Jika pemicuan 
akan di luar ruangan maka 
maksimal hanya 15 orang 
saja dan jika dilaksanakan 
di dalam ruangan maka 
jumlah peserta disesuaikan 
dengan luas ruangan 
dengan tetap menjaga 
jarak minimal 1.5 meter.

Memastikan lokasi 
tempat pemicuan dalam 
kondisi bersih dengan 
sirkulasi udara yang baik 
dan dapat diakses oleh 
semua peserta.

4

5

6

jarak minimal 1,5 meter
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Tidak melibatkan lansia > 
55 thn, anak anak, wanita 
hamil, dan orang yang 
memiliki penyakit kronis atau 
penyakit komorbid lainnya. 
Kelompok yang terlibat harus 
memenuhi keterwakilan 
masyarakat, termasuk laki 
laki, perempuan, warga paling 
miskin, penyandang disabilitas, 
lansia dan kelompok marginal 
lainnya.

Memastikan microphone, 
pengeras suara/ toa yang tidak 
digunakan secara bergantian.

Menggunakan media Whats 
App, video call, SMS, toa 
mesjid, radio komunitas untuk  
menyebarkan undangan.

Disiapkan panduan/protokol 
dan juga jalur komunikasi 
dan bantuan jika ada 
masyarakat yang tiba-tiba 
jatuh atau yang sakit pada 
saat pemicuan.

7

8

9

10
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Protokol umum 
pemicuan 
(Dengan mengumpulkan warga)

Waktu pemicuan dibatasi waktu cukup 60 menit dan dipikirkan 
untuk melakukan pemicuan (dengan sesi-sesi berbeda bagi tiap 
kelompok masyarakat).

Fasilitator dan Co-fasilitator melakukan pembagian tugas  yaitu 
1 orang melakukan fasilitasi, dan 1 orang memastikan protokol 
kesehatan tetap dijalankan.

Untuk permainan, tidak melakukan permainan yang menjadikan 
masyarakat berdekatan/bersentuhan. 

Pada proses pemetaan agar dilakukan berjarak, cukup dilakukan 
oleh dua orang warga, dan selebihnya memberi masukan 
dengan tetap menjaga jarak.

1

2

3

4

2

1.5 m
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1

2

3

4

Pada saat penelusuran lingkungan dilakukan dengan jumlah 
peserta dibatasi dan rumah/lingkungan yang dikunjungi sudah 
disurvei pada saat pra pemicuan.

Apabila tidak memungkin untuk dilakukan penelusuran 
lingkungan, fasilitator bisa menyiapkan foto foto lingkungan 
pada saat survey pra pemicuan.

Proses diskusi kelompok terarah dilakukan dengan tetap 
menjaga jarak.

Tidak disarankan untuk makan dan minum selama proses 
pemicuan

5

6

7

8

Penting Diingat
Untuk Peserta

Kesehatan, memakai masker, cuci tangan 
pakai sabun, jaga jarak, dan tidak dalam 
kondisi sakit atau gejala demam/ nyeri 
tenggorokan/batuk/ pilek/sesak nafas. 

Hindari menyentuh wajah, mata, hidung dan 
mulut walapun menggunakan sarung tangan. 
Jika terpaksa, pastikan tangan bersih dengan 
menggunakan hand sanitizer atau cuci 
tangan pakai sabun. 

Harus selalu berpartisipasi aktif saling 
mengingatkan untuk menggunakan masker 
dan menjaga jarak. 

Saat tiba di rumah, segera mandi dan 
berganti pakaian sebelum kontak dengan 
anggota keluarga di rumah. Bersihkan 
handphone, kacamata, tas, dan barang 
lainnya dengan cairan disinfektan.

7
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Fasilitator dalam kondisi sehat, suhu 
tubuh tidak boleh lebih dari 37 C 
(tidak sedang menderita batuk, pilek, 
dan demam).
 
Fasilitator harus menggunakan 
masker dan/atau penutup wajah. 

Fasilitator terlebih dahulu harus Cuci 
tangan Pakai Sabun. 

Fasilitator harus menyiapkan 
tanda/marka untuk memastikan 
jarak minimal 1,5meter bagi seluruh 
masyarakat.

Dipastikan tidak pernah dalam 14 
hari terakhir berkunjung ke wilayah 
zona merah. 

Menggunakan pengeras suara/mic 
khusus untuk fasilitator. TIdak boleh 
digunakan bersama. 

Dalam melakukan pemicuan harus 
tetap memperhatikan jaga jarak 
aman dan tidak bersentuhan seperti 
berjabat tangan, dan lain-lain. 

Saat tiba di rumah, segera mandi 
dan berganti pakaian sebelum 
kontak dengan anggota keluarga di 
rumah. 
Bersihkan handphone, kacamata, tas, 
dan barang lainnya dengan cairan 
disinfektan. 

Jika melakukan kunjungan 
rumah (FGD, observasi) tetap 
memperhatikan protokol kesehatan 
(cuci tangan pakai sabun, pakai 
masker, jaga jarak aman). 

Penting Diingat
Untuk Fasilitator

1
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Membahas mitigasi risiko COVID-19 bersama tim STBM desa/
kelurahan

Tim STBM desa/kelurahan dilengkapi masker dan hand sanitizer 
saat melakukan kunjungan rumah.

Tim STBM desa/kelurahan mengisi form monitoring secara 
benar sesuai formulir yng tersedia. Bila menggunakan kertas, 
pastikan bahwa kertas tersebut diisi oleh satu orang. Lebih 
disarankan menggunakan format elektronik.

3 Pelaksanaan 
Monitoring Pasca 
Pemicuan 

1

2

3

1.5 m
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Tim verifikasi dapat 
berkoordinasi dulu dengan 
tim satgas COVID-19 yang 
ada di desa/kelurahan 
dalam memetakan wilayah 
dan rumah mana saja yang 
akan dikunjungi saat akan 
melakukan kunjungan rumah

Memastikan wilayah dan/ 
atau rumah yang dikunjungi 
tidak zona merah.

Protokol kesehatan, cuci 
tangan pakai sabun dan/ 
atau hand sanitizer sebelum 
masuk ke rumah, lepas alas 
kaki, cuci kaki.

Wajib pakai masker. 
Disarankan menggunakan 
face shield/pelindung wajah.

Verifikasi desa/kelurahan STBM 

10
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Tidak bersalaman, tidak 
saling bersentuhan wajah 
dan tidak perlu menyentuh 
barang-barang yang ada di 
rumah.

Tim verifikasi desa/kelurahan 
mengisi form verifikasi secara 
benar sesuai form yang 
tersedia. Bila menggunakan 
kertas, pastikan bahwa 
kertas tersebut diisi oleh 
satu orang. Lebih disarankan 
menggunakan format 
elektronik.

Setelah dilakukan pemicuan, 
promosi di tingkat rumah tangga 
harus terus dilakukan dengan 
memanfaat media whats app, stiker 
dan sosial media untuk melakukan 
promosi kesehatan.

Promosi 
Rumah Tangga

11
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INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

NAMA   :
NIK (NO.KTP) :
TANGGAL   :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR 
dalam menjawab pertanyaan di bawah ini. Dalam 14 hari terakhir, apakah anda 
pernah mengalami hal hal berikut.

No PERTANYAAN YA TIDAK JIKA YA, 
SKOR

JIKA 
TIDAK, 
SKOR

1 Apakah pernah keluar rumah/ 
tempat umum (pasar, fasyankes, 
kerumunan orang, dan lain lain)?

1 0

2 Apakah pernah menggunakan 
transportasi umum? 1 0

3 Apakah pernah melakukan 
perjalanan ke luar kota/
internasional? (wilayah yang 
terjangkit/zona merah)

1 0

4 Apakah anda mengikuti kegiatan 
yang melibatkan orang banyak? 1 0

5 Apakah memiliki riwayat 
kontak erat dengan orang yang 
dinyatakan ODP,PDP atau konfirm 
COVID-19 (berjabat tangan, 
berbicara, berada dalam satu 
ruangan/ satu rumah)?

5 0

6 Apakah pernah mengalami 
demam/batuk/pilek/sakit 
tenggorokan/sesak dalam 14 hari 
terakhir.

5 0

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil  1 - 4 = Risiko Sedang  > 5 = Risiko Besar

Jika Semua pertanyaan anda jawab “TIDAK: maka anda bisa terlibat dalam 
kegiatan pemicuan/kunjungan ke rumah.
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