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I. PENDAHULUAN 

Kelompok lansia usia (lansia) adalah salah satu kelompok rentan yang memiliki 

mordibitas dan mortalitas tinggi dalam infeksi COVID-19, dan merupakan kelompok 

usia yang sangat membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan Karena sebagian 

besar memiliki penyakit kronik/degeneratife. Untuk itu pencegahan penularan melaui 

upaya promotif dan preventif terhadap COVID-19 bagi lansia menjadi prioritas, baik 

ditingkat masyarakat maupun difasilitas kesehatan (PPK Lanjut Usia Pada Era Pandemi 

COVID-19, 2020).  

   

II. LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan Negara dengan struktur penduduk tua (Aging 

Population), dimana populasi lanjut usia (lansia) saat ini diproyeksikan sebesar 27,08 

juta jiwa atau 9,99% dari total penduduk Indoinesia (Riskesdas 2018). Pada era 

pandemic saat ini, kelompok lansia merupakan kelompok yang paling beresiko 

mengalami keparahan/ morbiditas dan mortalitas akibat penyakit COVID-19. 

 Berdasarkan hasil penilaian pelayanan Kinerja puskesmas (PKP) tahun 2020 

diperoleh presentasi sebesar 48,12% dari target 100% yang harus diperoleh dari 

kegiatan pelayanan upaya kesehatan lansia, dimana cakupan lansia yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai trandar yaitu 24,48%, jumlah lansia umur ≥60 tahun yang 

dibina/ mendapatkan pelayanan 30,54%, jumlah lansia umur ≥70 tahun yang dibina/ 

mendapatkan pelayanan 37,45% dan jumlah kelompok lansia / posyandu lansia yang 

aktif 100%, dan dengan adanya pandemic aktifitas posbindu ditiadakan sementara. 

 Maka dari itu untuk memudahkan akses pada lansia agar memperoleh pelayanan 

kesehatan yang optimal dari puskesmas Leuwiliang, untuk itu dibuatlah Inovasi 

“SAMPURASUN” Puskesmas Leuwiliang tahun 2020. Mengingat selama masa 

pendemi Posbindu lansia di wilayah kerja puskesmas belum dapat dilaksanakan,namun 

perlu adanya akses untuk memberikan pelayanan pada lansia, maka dibuatlah Inovasi 

“SAMPURASUN” yaitu (Setiap Kamis Pantau Kebugaran Kesehatan Lanjut Usia 



Online),  inovasi ini dibuat untuk dapat memudahkan akses pada lansia agar 

memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dari puskesmas Leuwiliang  

III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS 

a) Tujuan Umum 

1. Meningkatkan cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

trandar. 

2. Meningkatkan jumlah lansia umur 45 - ≥70 tahun yang dibina/ mendapatkan 

pelayanan. 

b) Tujuan Khusus 

1. Untuk memudahkan akses pada lansia agar memperoleh pelayanan kesehatan 

yang optimal dari puskesmas Leuwiliang. 

2. Untuk menigkatkan peranserta keluarga dan atau kader dalam memantau 

kebugaran kesehatan lansia tanpa harus datang ke puskesmas sehingga 

mengurangi resiko penularan COVID-19. 

 

IV. DESKRIPSI INOVASI 

  Inovasi “SAMPURASUN” yaitu (Setiap Kamis Pantau Kebugaran 

Kesehatan Lanjut Usia online) berupa kegiatan pelayanan yang ditujukan pada lansia 

dengan melakukan komunikasi secara rutin pada lanisa dengan menghubungi dengan 

cara aplikasi ZOOM atau Vidio Call, menyapa lansia dan memantau kebugaran 

kesehatan lansia seperti halnya kegiatan POSBINDU lansia, dan  tanpa harus datang ke 

puskesmas sehingga mengurangi resiko penularan COVID-19. 

 

V. CARA KERJA 

a) Perencanaan 

b) Pendataan nomer Hp. Lansia/ Keluarga 

c) Sosialisasi via aplikasi Zoom atau Vidio Call 

d) Pemantauan kebugaran, kesehatan lansia via aplikasi Zoom atau Video Call dibantu 

oleh kader lansia desa. Terdiri dari: 

1. Membentuk kelompok beranggota 1- 10 lansia dengan tetap mejaga protokol 

kesehatan 

2. Absensi/ Daftar hadir 



3. Pencatatan, timbang, ukur tinggi badan, tensi darah 

4. Konseling/ Penyuluhan 

5. Penutup 

 

VI. TAHAPAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI 

 

VII. MANFAAT 

a. Mengurangi resiko penularan Covid -19 dan penyakit menular lainya,  

b. Memudahkan lansia untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan   

NO KEGIATAN VOL LOKASI 
Bulan 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 PERENCANAAN                       

  
Membuat rencana 

kegiatan Inovasi 1 X PKM X               

 

  
Menyiapkan sarana dan 

prasarana kegiatan  1 X PKM X               

 

  

Melaksanakan 

perencanaan 

"SAMPURASUN" 1 X PKM  X               

 

2 
PELAKSANAAN 

PROGRAM                      

 

  

Melaksanaan sosialisasi 

pelayanan  1X PKM X 

          

  

  

 

"SAMPURASUN" 

  
Melaksanaan pelayanan 

"SAMPURASUN" 
4X PKM  X 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

3 

PENGAWASAN 

PENGENDALIAN 

DAN PENILIAN                       

  Pencatatan dan pelaporan  1 X PKM  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

  Evaluasi kegiatan 1 X  PKM  X X X X X X X X X 



c. Mengurangi resiko jatuh pada lansia, 

d. Hemat Waktu, Tenaga,  

e. Meningkatkan motovasi pada lansia untuk tetap beraktivitas 

 

VIII. KELEBIHAN 

Menggunakan via internet dengan aplikasi Zoom atau Video Call 

 

IX. KEKURANGAN 

Adanya kendala jaringan internet, untuk pemeriksaan penunjang lainnya tetap harus 

pergi ke fasilitas kesehatan. 

 

X. BIAYA  

Biaya atau dana untuk kegiatan ini diperoleh dari dana BOK 

 

XI. INFORMASI LAIN 

     Dilakukan evaluasi setiap akhir bulan. Dilakukan pencatatan setiap bulan dalam 

buku bantu lansia, kohort lansia, laporan bulanan lansia. 
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