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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk

Indonesia telah menciptakan sebuah bencana kegawatdaruratan kesehatan

masyarakat di dunia. Penetapan tersebut dilakukan oleh WHO pada 30 Januari

2020 yang disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern

(PHEIC), dan kemudian diikuti penetapan penyebaran virus ini sebagai pandemi

Covid-19 pada 11 Maret 2020 (Kemenkes, 2020). Di Indonesia, kasusu pertama

Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan kemudian pada 17

Maret 2020 Indonesia ditetapkan memasuki tahap tanggap darurat dengan total

172 kasus konfirmasi dan 7 kematian dengan death rate sebesar 4,65% (Kompas,

2020). Hingga saat ini, peningkatan kasus terus terjadi setiap harinya. Jumlah

peningkatannya pun tidak dapat dikatakan sedikit. Paling tidak ribuan kasus baru

terdeteksi setiap harinya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan beberapa hal untuk

menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah dengan membentuk satuan tugas

khusus dalam upaya penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di

Indonesia yang bernama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pembentukan satuan tugas tersebut diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 7

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19). Berdasarkan Kepres RI No. 7 tahun 2020, tujuan pembentukan

gugus tugas adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan,

antisipasi perkembangan kasus Covid-19, sinergi pengambilan kebiajakan

operasional, kemampuan dan kesiapan mencegah, mendeteksi, dan merespon

Covid-19, serta mempercepat penanganan Covid-19 dengan sinergi antar

kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
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Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdiri dari pengarah dan

pelaksana. Adapun pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bertugas untuk memberi arahan kepada

pelaksana, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan

percepatan penanganan Covid-19. Sedangkan pelaksana diketuai oleh Kepala

Badan Nasional Penanggunalangan Bencana (BNPB), bertugas untuk menetapkan

dan melaksanakan rencana percepatan penanganan Covid-19, sebagai koordinator,

pengendali, sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan

Covid-19, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan, serta melakukan

pelaporan kepada presiden dan pengarah mengenai pelaksanaan percepatan

penanganan Covid-19 (Kepres RI No. 7 tahun 2020).

Pada pasal 11 dalam Kepres yang sama, terdapat arahan untuk Gubernur

dan Walikota/ Bupati untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19 di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat daerah tetap berlandaskan

rekomendasi dan pertimbangan dari ketua BNPB sebagai ketua pelaksana Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini diikuti dengan ada arahan dari

Bupati Kabupaten Tangerang pada 10 April 2020 lalu. Arahan tersebut ditujukan

kepada seluruh Camat yang ada di Kabupaten Tangerang untuk membentuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan hingga

Rukun Tetangga (RT).

Selain pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, upaya

pemerintah lainnya dalam upaya penanganan Covid-19 adalah dengan

memberlakukan aturan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa

awal pandemi, dan diterapkan hampir di semua daerah, terutama daerah dengan

tingkat penyebaran Covid-19 yang cenderung tinggi seperti DKI Jakarta. Pada

penerapan PSBB tahap pertama, hampir semua sektor, seperti sektor industri,

perkantoran, transportasi, pendidikan dan sebagainya mengalami penghentian

selama 14 hari. Namun, pandemi ditambah dengan pelaksanaan PSBB ternyata

sangat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, serta negara Indonesia secara

keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan sektor-sektor vital seperti sektor industri,

transportasi dan sektor lainnya sebagai penggerak ekonomi bangsa dan
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masyarakat harus segera berjalan seperti sedia kala untuk memulihkan kondisi

ekonomi. Tuntutan akan kebutuhan tersebut memunculkan sebuah konsep yang

dikenal dengan konsep New Normal yang kemudian sedikit dimodifikasi oleh

pemerintah Indonesia menjadi AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru. Konsep ini

dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2020 dan menyatakan bahwa

kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19 (Tempo, 2020).

Poin penting dalam pelaksanaan AKB adalah kedisiplinan masyarakat

kepada protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun protokol kesehatan yang sering

digaungkan selama AKB adalah protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yaitu

3M yang terdiri dari Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan

Menjaga jarak. Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan, bahwa hal tersebut

perlu dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19, mengingat 55% pasien

positif ditemukan pada orang tanpa gejala (Alfian, 2020).

Protokol memakai masker dinilai dapat melindungi diri sendiri dan orang

lain dalam pencegahan Covid-19. Hal ini karena risiko penularan dapat terjadi

100% jika orang sakit dan orang sehat sama-sama tidak memakai masker.

Presentase tersebut dapat menurun menjadi 70%, jika orang sehat memakai

masker, walaupun orang sakit tidak memakainya. Risiko penulrannya lebih kecil

lagi jika orang sakit memakai masker, meski orang sehat tidak memakai masker

dengan risiko penularan hanya sebesar 5%. Dan risiko penularan akan turun

secara signifikan, yaitu menjadi hanya 1,5% jika keduanya baik orang sakit

ataupun orang sehat sama-sama memakai masker (Intermountain Healthcare

dalam Kemenkes, 2020).

Protokol selanjutnya yaitu protokol menjaga jarak sejauh 2 meter. Transmisi

Covid-19 terjadi melalui droplet, dan droplet dari orang yang batuk orang yang

tidak memakai masker dapat meluncur sejauh 2 meter, bahkan sejauh 6 meter jika

bersin dan tanpa memakai masker. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pentingnya

menjaga jarak untuk mencegah risiko penularan Covid-19. Selain kedua protokol

tersebut, protokol selanjutnya adalah protokol mencuci tangan. Struktur penyusun

tubuh virus Covid-19 yang terdiri dari protein dan lemak, menyebabkan kedua
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material tersebut dapat larut jika terkena sabun dan air. Anjuran mencuci tangan

adalah karena virus ini dapat menempel dan bertahan sedikit lebih lama di benda.

Jika tidak ada air dan sabun, maka direkomendasikan untuk menggunakan

handsanitizer sebagai penggantinya. Ketiga perilaku ini terangkum dalam

protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak)

dan dinilai sebagai cara terbaik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dari

orang ke orang.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pengarah sekaligus

pelaksana upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia turut andil dalam

upaya mempromosikan protokol kesehatan tersebut. Diantara upaya promosi

kesehatan 3M pencegahan Covid-19 yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan

sebuah modul khusus yang berjudul “Pedoman Perubahan Perilaku” yang dapat

diakses secara bebas oleh masyarakat pada website covid19.go.id. Selain itu juga

dilakukan promosi baik secara online melalui media sosial ataupun secara offline,

contohnya promosi 3M pencegahan Covid-19 dengan menggunakan media

promosi kesehatan luar ruangan spanduk/banner yang dipasang di tempat-tempat

umum dan strategis yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Curug, Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten/ kota yangberada di

Provinsi Banten. Perkembangan kasusnya cukup signifikan dan hampir meningkat

setiap harinya. Total kasus Covid-19 yang tejadi di Kabupaten Tangerang hingga

16 Februari 2021 adalah sebanyak 7.409 kasus terkonfirmasi. Kecamatan Curug

sendiri merupakan kecamatan dengan kasus Covid-19 tertinggi kedua dengan total

60 kasus terkonfirmasi hingga 17 Februari 2021 sebagimana yang tertera dalam

website pemerintah Kabupaten Tangerang,yaitu Covid19.tangerangkab.go.id.

Peningkatan kasus yang terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Menurut dr. Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten,

faktor-faktor tersebut diantaranya karena peningkatan pemeriksaan swab PCR

yang dilakukan, mobilitas masyarakat yang sulit dikendalikan, rendahnya

kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan, serta ketidakoptimalan

pelaksanaan penguatan protokol kesehatan di kawasan industri, perkantoran,

pariwisata, dan sektor wiraswasta (Ridho, 2020).
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Hingga saat ini, kurang lebih sudah 5 bulan lamanya protokol kesehatan 3M

diperkenalkan dan dianjurkan untuk ditaati oleh semua orang. Badan Pusat

Statistik (BPS) melakukan sebuah survei mengenai Perilaku Masyarakat di Masa

Pandemi untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang

dilakukan pada bulan September 2020. Berdasarkan survei tersebut, ditemukan

bahwa perubahan perilaku masyarakat Indonesia terkait dengan AKB dan

penerapan protokol 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak)

masih belum mencapai angka maksimal. Presentase masyarakat yang telah patuh

memakai masker sebesar 91,98%. Sedangkan kepatuhan mencuci tangan sebesar

75,38%, dan menjaga jarak hanya sebesar 73,54% (BPS, 2020). Data ini

merupakan data yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Di Provinsi Banten, penerapan protokol memakai masker hanya sebesar

82,2%. Penerapan menjaga jarak lebih kecil presentasenya, yaitu hanya sebesar

76,2%, dan mencuci tangan dengan sabun hanya sebesar 81,7% (BPS, 2020).

Sedangkan berdasarkan studi pustaka yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa

belum adanya data yang menyatakan presentase kepatuhan masyarakat terhadap

protkol kesehatan 3M di tingkat Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan

Curug. Selain itu, upaya promosi kesehatan luar ruangan menggunakan media

banner yang banyak dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

19 setempat juga perlu dinilai efektivitasnya untuk mengetahui pengaruhnya

terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan 3M

pencegahan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan sebuah

penelitian untuk menilai efektivitas metode promosi kesehatan 3M (Memakai

masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) pencegahan Covid-19 dengan

media banner yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

19 di wilayah kerja Puskesmas Curug.

I.2 Rumusan Masalah

Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 semakin meningkat setiap harinya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pengarah dan pelaksana

upaya pencegahan penyebaran Covid-19 telah melakukan berbagai upaya, salah

satunya dengan melakukan pengenalan dan promosi kesehatan mengenai 3M
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(Memakai masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) pencegahan Covid-19

menggunakan media banner yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis.

Namun upaya tersebut belum berbanding lurus dengan tigkat kedisiplinan

masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku guna mencegah penularan

Covid-19. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini

adalah bagaimana efektivitas metode promosi kesehatan 3M (Memakai masker,

Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) melalui media banner yang dilakukan oleh

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas

Curug tahun 2020 ?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

efektivitas media banner sebagai media promosi kesehatan 3M pencegahan

Covid-19 terhadap perilaku masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Curug.

I.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menganalisis gambaran karakteristik responden (usia, jenis kelamin,

asal desa);

b. Menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol 3M

(Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) di wilayah

kerja Puskesmas Curug;

c. Menganalisis hubungan antara promosi kesehatan menggunakan media

banner dengan kepatuhan masyarakat 3M pencegahan Covid-19.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wilayah Kerja

Puskesmas Curug

Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai efektivitas media

promosi kesehatan 3M Pencegahan Covid-19 melalui banner di wilayah kerja
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Puskesmas Curug yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

program kesehatan yang telah dilakukan.

I.4.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi mengenai efektivitas

metode promosi kesehatan 3M pencegahan Covid-19 melalui banner yang

dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah tertentu.

I.4.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Manfaat bagi peneliti lain adalah sebagai sumber rujukan dan informasi,

serta masukan untuk penelitian selanjutnya.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di bidang Ilmu Kesehatan

Masyarakat dan mengunakan desain penelitian survei. Bertujuan untuk melihat

efektivitas metode promosi kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci Tangan,

dan Menjaga Jarak) melalui media banner yang dilakukan oleh Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Curug tahun 2020.

Hal ini agar diketahuinya media promosi kesehatan 3M yang paling efektif untuk

mempromosikan protokol kesehatan tersebut, sebagai upaya pencegahan

penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat sekitar. Periode penelitian

dilakukan pada bulan November 2020 hingga Januari 2021, terhitung sejak studi

pendahuluan hingga penelitian dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian

dianalisis dengan uji univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square.
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