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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Sebaran Kasus COVID-19 di Kota Surabaya 

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali 

dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, penyakit ini dinamakan 

sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO 

mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease 

(COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (World Health Organization, 2020b). 

Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai 

pandemi (World Health Organization, 2020c). Hingga tanggal 5 Januari 2021, 

terdapat 84.474.195 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1.848.704 

jumlah kematian di seluruh dunia (World Health Organization, 2021). 

Terhitung sejak  5 Januari 2021 di Indonesia menunjukkan kasus yang 

terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 779.548 kasus dan 23.109 jumlah 

kematian (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2021). 

Jawa   Timur   menjadi   salah satu  provinsi  yang  memiliki  jumlah 

penduduk yang terpadat kedua setelah Jakarta, Terhitung sejak tanggal 5 

Januari 2021 di Jawa Timur  terdapat 87.797 kasus terkonfirmasi positif 
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COVID-19 dan 6.119 jumlah kematian (JATIM Tanggap COVID-19, 2021). 

Virus  yang  menginfeksi  masyarakat Jawa   Timur   terhitung   pada   awal 

maret  yang  ditandai  dengan  gejala ringan    hingga    berat    diantaranya 

Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS-CoV) dan Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS-CoV) (Ghofur, A & Subahri, B, 2020). 

Berbagai kebijakan  dikeluarkan  dan  anggaran besarpun dialokasikan untuk 

megatasinya.    Beberapa    kebijakan yang   dikeluarkan   pemerintah   Jawa 

Timur diantaranya Sosial Distancing, kekarantinaan  kesehatan,  yang  

kemudian dituangkan   dalam   Peraturan Pemerintah   Nomor   21 Tahun    

2020    tentang    Pembatasan Sosial   Berskala   Besar   (PSBB)   di beberapa 

kota besar seperti Surabaya, Malang dan diikuti kota-kota lainnya di Jawa 

Timur (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).  

Terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 di Kota Surabaya terdapat 

18.399 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1.256 jumlah kematian 

(Surabaya Tanggap Covid-19, 2021). Universitas Airlangga sebagai salah satu 

lembaga pendidikan yang terletak di Kota Surabaya memiliki fakultas dengan 

variasi keilmuan yang sangat beragam, baik di bidang medis maupun non 

medis. Sumber daya yang luar biasa dari jumlah mahasiswa Universitas 

Airlangga yang begitu besar dengan berbagai latar belakang keilmuan dan 

keahlian yang luar biasa berkontribusi dalam upaya peningkatan status 
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kesehatan keluarga. Hal tersebut merupakan dasar dibentuk program 

pengabdian masyarakat “Student Partnership for Healthy Mom and Baby” 

dan kemudian berkembang menjadi sebuah program pengabdian kepada 

masyarakat bernama GELIAT UNAIR (Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat 

Berbasis Keluarga oleh Universitas Airlangga)  pada bulan Maret 2015 

(GELIAT UNAIR, 2018). 

Salah satu kontribusi GELIAT UNAIR untuk mendukung Satuan 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan cara memastikan 

perempuan dan anak-anak di Jawa Timur dapat mengakses informasi 

mengenai pencegahan, pengendalian, dan protokol kesehatan sebagai upaya 

untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk pencegahan dan agar 

informasi dapat diakses perlu adanya pembuatan media bantu dalam menjaga 

imunitas ibu dan anak di era pandemi COVID-19. Salah satu cara pembuatan 

media bantu yang melibatkan masyarakat yaitu dengan mengadakan lomba, 

karena lomba dapat menjadi cara yang lebih praktis untuk melibatkan 

masyarakat di era pandemi COVID-19. Sebelum melakukan pembuatan media 

bantu, peserta diwajibkan untuk mengikuti pembekalan mengenai cara 

menjaga imunitas di era pandemi COVID-19 (GELIAT UNAIR, 2018). 
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1.2.Gambaran Umum Upaya Penanggulangan Penyebaran Kasus COVID-19 

di Kota Surabaya 

Pada tanggal 17 Maret 2020 Gubernur Jawa Timur menetapkan status 

Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 

2Ol9 (COVID-19) di Jawa Timur. Penetapan tersebut sebagai salah satu 

upaya mengantisipasi penyebaran COVID-l9 di Jawa Timur (Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, 2020a). Upaya Gubernur Jawa Timur untuk mencegah 

penyebaran COVID-19 dari enam bidang. Enam bidang itu adalah 

perhubungan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan informasi 

komunikasi. Bidang perhubungan yang diminta menyediakan fasilitas 

handsanitizer dan sabun di setiap fasilitas publik seperti terminal, bandara, 

stasiun, pelabuhan, serta menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang 

dilengkapi alat cek suhu badan dan masker. Bidang pendidikan, kegiatan 

sekolah di semua tingkatan dilakukan di rumah masing-masing dengan 

memberikan tugas yang akan dinilai pada saat masuk sekolah. Bidang 

kesehatan, Dinas Kesehatan di seluruh Jawa Timur melakukan pemantauan 

orang yang baru datang dari Negara yang terjangkit COVID-19, melakukan 

tracking kepada pasien terkonfirmasi positif COVID-19, dan meningkatkan 

penyuluhan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Bidang Informasi 

dan Komunikasi, Khofifah meminta pihak terkait menyediakan Call Center 
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yang terhubung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, 2020b). 

Pada tanggal 16 Maret 2020 Walikota Surabaya menetapkan 

pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Kota Surabaya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Surabaya mempunyai lima 

tugas. Tugas yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

dengan pencegahan COVID-19. Kedua, melakukan koordinasi dengan 

perangkat daerah maupun lembaga yang berkaitan dengan pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19, Ketiga, meningkatkan kesiapan dan kemampuan 

dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19, Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan 

kebijakan operasional terhadap pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 

Kelima, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Surabaya 

(Pemerintah Kota Surabaya, 2020a). Pada tanggal 24 April 2020 Walikota 

Surabaya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai  

upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar 

rumah. Selama PSBB setiap orang wajib melakukan cuci tangan dengan 

menggunakan sabun dan air yang mengalir atau handsanitizer dan perilaku 
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hidup bersih sehat (PHBS). Selama PSBB berlangsung masyarakat harus 

menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat di luar rumah (Pemerintah 

Kota Surabaya, 2020b). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan atas kerjasama 

Universitas Airlangga dengan UNICEF, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, SATGAS PENAKIB (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan 

Bayi) Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, SATGAS PENAKIB 

Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Mahasiswa D3, S1, S2, S3, 

dosen, tenaga pendidik, dan alumni dari berbagai fakultas di Universitas 

Airlangga terlibat secara sukarela menjadi relawan magang. Pelaksanaan 

kegiatan GELIAT UNAIR didasarkan atas hasil penelitian serta data dari 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur (GELIAT UNAIR, 

2018). 

GELIAT UNAIR berkontribusi untuk memberi dukungan kepada 

Satgas Penanggulangan Pandemi COVID-19 Provinsi Jawa Timur dalam 

beberapa hal. Pertama, memperkuat petugas kesehatan untuk mendeteksi, 

merujuk dan mencegah serta menangani kasus COVID-19 secara tepat pada 

anak dan ibu hamil dan menyusui di Provinsi Jawa Timur. Kedua, 

memastikan bahwa anak-anak dari kelompok sasaran terjangkau kesehatan 

dan gizi, termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi, pesan-pesan yang 
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ditargetkan dan informasi tentang COVID-19. Ketiga, memastikan bahwa 

anak-anak di PAUD hingga SMA atau SMK, SLB, dan madrasah atau sekolah 

di bawah Kemenag memiliki akses pembelajaran daring. Keempat, 

memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki akses berkelanjutan ke 

program dan layanan kesehatan dan gizi penting. Kelima, memastikan anak-

anak di Provinsi Jawa Timur memiliki akses ke pesan dan informasi yang 

ditargetkan tentang kebersihan diri COVID-19 dan peningkatan praktik 

sanitasi serta pencegahan dan pengendalian, termasuk protokol yang aman di 

sekolah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Workshop, Webinar, 

Pertemuan koordinasi, Mengadakan pelatihan bagi santri terkait protokol 

kesehatan dan PHBS di era adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, GELIAT 

UNAIR menyusun konten informasi yang akan disebarkan kepada sasaran 

sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan SFH (School from Home) 

dilaksanakan oleh Media Literasi dan mahasiswa Ilmu Gizi, Psikologi, dan 

Tim Kampung Tangguh (GELIAT UNAIR, 2018). 

Pelaksanaan kegiatan relawan pada Tim Media Literasi dan EO lomba, 

dikarenakan belum ada media bantu dalam menjaga imunitas ibu dan anak 

pada era pandemi COVID-19 di GELIAT UNAIR sehingga peneliti ingin 

berkontribusi pada salah satu area Pusat Kajian Kesehatan Keluarga GELIAT 

UNAIR dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan 
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meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dalam sudut 

pandang hasil kesepakatan konferensi Ottawa Charter terkait dengan butir 

sebagai berikut (Ottawa Charter, 1986): 

Healthy Public Policy, kegiatan pembuatan media bantu dalam 

menjaga imunitas ibu dan anak di era pandemic COVID-19 dilaksanakan 

secara daring sehingga tidak terjadi kontak secara lansung antara relawan 

magang maupun peserta lomba. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya sebagai 

upaya mencegah meluasnya penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19).  

Create Supportive Environments, Kegiatan pembuatan media bantu 

dalam menjaga imunitas ibu dan anak pada era pandemi COVID-19 sebagai 

sarana agar para peserta dan pengguna media sosial khususnya pengikut 

Instagram GELIAT UNAIR untuk menambah pengetahuan mengenai cara 

menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 melalui webinar yang 

diselenggarakan.  

Develop Personal Skills, Para peserta dapat menambah pengetahuan 

dan referensi mengenai cara menjaga imunitas ibu dan anak di era pandemi 

COVID-19 melalui webinar yang diselenggarakan GELIAT UNAIR sebagai 
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bekal dalam pembuatan media bantu. Webinar series yang pertama dengan 

tema Geliat Airlangga untuk Anak Indonesia. Kedua, webinar series dengan 

tema Gizi, Kebugaran, dan Imunisasi. Ketiga, webinar series dengan tema 

Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. Melalui kegiatan pembuatan media bantu 

dalam menjaga imunitas ibu dan anak pada era pandemi COVID-19 para 

peserta mendapat sarana untuk berkreativitas di masa pandemi COVID-19. 

Reorient Health Services, selama ini yang menjadi penyedia 

(provider)  pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta sedangkan 

masyarakat adalah sebagai pengguna (customers) pelayanan kesehatan. 

Pemahaman ini harus dirubah, bahwasanya masyarakat tidak sekedar 

pengguna tetapi bisa sebagai penyedia (provider) dalam batas-batas tertentu 

melalui upaya pemberdayaan. Melalui kegiatan pembuatan media bantu dalam 

menjaga imunitas ibu dan anak pada era pandemi COVID-19 para peserta 

dengan beranekaragam usia dan profesi nya dapat menjadi penyedia Promosi 

Kesehatan dengan diberikan bekal pengetahuan terlebih dahulu. Dalam 

pembuatan media Promosi Kesehatan peserta melibatkan banyak pihak 

harapannya pengetahuan pihak yang terlibat mengenai cara menjaga imunitas 

tubuh dapat bertambah. 

Promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. 
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Dengan adanya pesan tersebut diharapkan masyarakat, kelompok atau 

individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. 

Kegiatan lomba pembuatan media bantu dalam menjaga imunitas ibu dan 

anak di era pandemi COVID-19 merupakan salah satu upaya pencegahan 

penyakit dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit 

dan pada masa sakit. Pada masa sebelum sakit upaya yang dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas kesehatan  atau pada level Health Promotion (Leavell, 

H.R dan Clark, 1965). 

Proses penyampaian informasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam media, mulai dari audio, visual, hingga audio visual. Setiap 

jenis media ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung 

dari karakteristik dan kebutuhan yang diperlukan oleh sasaran. Salah satu teori 

yang digunakan untuk merancang media bantu dalam menjaga imunitas ibu 

dan anak pada era pandemi COVID-19 adalah teori P-Process. P-Process 

merupakan sebuah alat yang lebih praktis untuk merencanakan sebuah strategi 

komunikasi kesehatan (Suharto, 2020). Dalam penelitian ini aplikasi teori P-

Process digunakan untuk menganalisis media  bantu dalam menjaga imunitas 

ibu dan anak pada era pandemi COVID-19 di kegiatan GELIAT UNAIR. 

Media bantu yang akan dianalisis merupakan media audiovisual berupa video 

karya pemenang lomba pembuatan media  bantu dalam menjaga imunitas ibu 
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dan anak di era pandemi COVID-19 karena promosi kesehatan melalui audio 

visual lebih efektif dari pada menggunakan leaflet (Alini dan Indrawati, 

2018). 

Media sosial juga dapat menjadi alat bantu dalam metode Promosi 

Kesehatan. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu atau memperagakan 

sesuatu di dalam proses promosi kesehatan. Alat ini memiliki prinsip bahwa 

pengetahuan yang ada pada setaip manusia diterima atau ditangkap melalui 

panca indera. GELIAT UNAIR mendukung salah satu butir Ottawa Charter 

terkait Promosi Kesehatan yaitu Create Supportive Environments dalam 

penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat 

bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

membantu GELIAT UNAIR dalam mengadakan kegiatan lomba pembuatan 

media bantu dalam menjaga imunitas ibu dan anak pada era pandemi COVID-

19. 

 

1.3.Tujuan Kegiatan Relawan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menganalisis P-Process pada media bantu dalam menjaga imunitas ibu 

dan anak pada era pandemi COVID-19 di kegiatan GELIAT UNAIR.. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran umum dan organisasi GELIAT 

UNAIR. 

2. Berkontribusi dalam mengadakan kegiatan lomba pembuatan 

media bantu dalam menjaga imunitas ibu dan anak pada era 

pandemi COVID-19 di GELIAT UNAIR. 

3. Menganalisis media bantu dalam menjaga imunitas ibu dan anak 

pada era pandemi COVID-19 hasil karya peserta lomba 

berdasarkan teori P-Process. 

 

1.4.Manfaat Kegiatan Relawan 

1.4.1. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat melatih soft-skill dalam berkomunikasi dan 

bekerja sama dalam sebuah tim. 

2. Mahasiswa mendapatkan pembekalan dalam membuat media 

Promosi Kesehatan. 

3. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk implementasi dalam 

membuat media Promosi Kesehatan pada masa pandemi COVID-

19. 
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1.4.2. Bagi GELIAT UNAIR 

Mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat pada masa pandemi COVID-19. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan dan sarana pengembangan kreativitas melalui 

kegiatan yang dilaksanakan GELIAT UNAIR. 

1.4.4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan terkait laporan relawan pada masa pandemi 

COVID-19.
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