
PROPOSAL INO\'ASI

IilE - TEK ON THE ROAI)

I. PENDAIITJLUAI\
A. LatarBelakang

Penyebaran infonnasi dengan mobil KIE-TEK (Komunikasi Informasi Edukasi

Terkini) di Kota Palembang merupakan fasilitas pelayanan inforrnasi kesehatan terpadu

yang dalam pelaksauaan yang meaggrmakan nmetode penyebmluasan kommikasi

secara mobile. Infonnasi yang diberikan merupakan informasi terkini kesehatan dan

terpadu deogan program kesehatan masyarakat lainnya, dalam rangka pencapaian

percepatan perubahan perilaku di masyarakat melalui penerapan PHBS dan Gennas di

masyarakat

Perubahan perilaku merupakan hal yang penting untuk menurunkan angka

kesakitan dan faktor resiko penyakit, baik itu penyakit infeksi maupun penyakit

degeneratif serta penyakit infeksi baru (new emerging diseases). Penyebaran informasi

dengan mobil KIETEK (Komunikasi lnformasi Edukasi Terkini) merupakan suatu media

edukasi pencegahan yang efektif dilakukan di masyarakat kota Palembang. Berjalannya

kegiatan ini dapat menjadi salah satu layanan komunikasi edukasi dan informasi yang

dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat umum agar memperoleh informasi

kesehatan terkini.

Dengan memaofaatkan layanan "Mobil KEITEK ON TIfi ROAD" ini

masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi yang akurat dan berbagai

informasi lainnya. Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perlu

ditingkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong perubahan perilaku masyarakat

dala6 upaya pencegahan dan pengendalian penyakit baik secara individu, keluarga dan

lingkungannya

B. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Palembang tentang pentinguya

penerapan PIIBS dan Germas

Z. Menurunkan angka kesakitan dan faktor resiko penyakit yang bisa di cegah dengan

penerapan PIIBS dan Germas

3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang secara umum



II. ISI PROPOSAL

A. Tema

Inovasi KIE - TEK On The Road mempunyai tema penyebaran informasi kesehatan

terkait dengan PHBS dan Germas, serta pelayanan konsultasi seputar masalah kesehatan

secara terpadu yang terkait isu-isu terkini.

B. Kegiatan

Inovasi KIE-TEK On The Road mempunyai kegiatan antara lain :

1. Penyebaran informasi kesehatan terkait dengan PHBS dan Germas, ssrta isu-isu

terkini masalah kesehatan kepada masyarakat

2. Konsultasi seputar masalah kesehatan secara terpadu, terkait isu-isu terkini yang

dilaksanakan secara interaktif (dua arah) yang dilalnrkan dengan metode ceramah

dan tanya jawab yang didukung dengan media informasi berupa poster dan leaJleat.

C. Peserta/ Sasaran

Inovasi KIE-TEK On The Road sasaran wilayah dengan masalah kesehatan

yang bisa diatasi dengan penerapan PIIBS dan Germas, yakni 41 tempat yang berbeda

D. Peralatan yang dibutuhkan

t. Soundsystem

2. Microphone/ TOA

3. Flashdisk

4. Kursi dan Meja

5. Televisi

E. Waktu dan tempatpelaksanaan

Pelaksanaan inovasi KIE-TEK On The Road dilaksanakan pada triwulan III tahurr,202l

dengan 41 tempat berbeda

rlr. Tahapan pelaksanan kegiatan inovasi KItr-TEK on The Road yaitu

1. Persiapan

o Identifikasi tempat yang akan menjadi sasaran penyebaran informasi dengan

mempertimbangkan faktor resiko kejadian penyakit yang berhubungan dengan PHBS

dan Germas

o Persiapan untuk menentukan petugas promkes dan lintas program terkait

o Pembuatan dan pengiriman surat undangan kepada Puskesmas sebagai

penanggungiawab wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan

o Pen).usunan draft dan materi penyebaran informasi kesehatan

. Pen-viapan peralatan penyebaran informasi dan kelengkapan lainnya

a



l. Pelaksanaan

Inovasi KIE-TEK On The Road dilaksanakan di 41 tempat di Kota Palembang pada

tahun 2021

IV. TIM PELAKSANA KIE-TEK On The Road

Tim pelaksana KIE-TEK On The Road sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :

1054lPromkes/KES/IU2021 tentang Penunjukaa ffilrla-norn& tim pelaksana kegiatan Mobil

Komunikasi Informasi Edukasi Terkini Kesehatan (KIE-TEK) tentang PlmS, Germas dan

beritas-berita terkini kesehatan lainnya di Kota Palembang (DAK NON FISIK) Tahun

Anggaran 2021

V. Anggaran l)ana

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA Satker Dinas

Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2AZl, sebesar W. 27.725.100,- (Dua Puluh

Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah),

Mengetahui

Kasi Promosi dan Pemberdayaan

Kesehatan Berbasis Masyarakat

ffi
Zarilnis, SKM, M.Si

NrP. 1 9690 4241995032004


