Lomba Pasar Siaga
Covid-19
Promkes DIY
Gumregah bersama seluruh masyarakat pasar dan
semua pihak untuk menjaga pasar tetap produktif
namun aman dari Covid-19. Lomba sebagai alat untuk
bersama menciptakan kreatifitas dengan kelebihan dan
kekurangannya memperlihatkan kemampuan dan
semangat bahwa kita mampu melawan covid-19
Promkes
Gugus Tugas DIY
Dinas Kesehatan DIY
Bidang Kesehatan
Masyarakat
Seksi Promosi Kesehatan

PROPOSAL LOMBA PASAR SIAGA COVID-19 DIY

A. LATAR BELAKANG
Mengutip data IKAPPI, tercatat 164 Pasar Rakyat telah ditetapkan memiiki
pedagang dengan covid-19 (5 Juli 2020) dimana tidak satupun Pasar Rakyat di DIY
yang masuk dalam daftar. Lima hari setelah berita tersebut dilansir, ternyata muncul
konfirmasi kasus positif pedagang pasar di DIY yang terdeteksi dari orang tanpa
gejala dari hasil reaktif proses sampling rapid test. Munculnya kasus-kasus positif dari
orang-orang tanpa gejala menjadikan perspektif pencegahan menjadi semakin rumit di
semua lokus. Lebih khusus untuk lokus risiko transmisi tinggi seperti di Pasar Rakyat.
Hal ini kemudian mendorong pemerintah daerah makin mengintensifkan upaya
penerapan protokol di berbagai Pasar.
Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional tidak dapat dipungkiri menjadi salah
satu jantung ekonomi masyarakat. Perputaran uang di Pasar Rakyat juga menjadi
jantung kehidupan dari wilayah, sehingga dalam masa pandemi ini pertanyaannya
adalah bagaimana menjaga produktifitas Pasar Rakyat ini namun bisa tetap aman dari
penularan covid-19. Penggerakan untuk penerapan protokol telah dilakukan oleh
berbagai pihak. Dengan telah ditemukannya kasus pada pertengahan bulan Juli,
maka peningkatan upaya perlu dilakukan.
Lomba merupakan bentuk metode intervensi mendorong sasaran melakukan
perubahan perilaku. Lomba selama ini bersifat konvensional dengan melalui tahapan
dan birokrasi. Modifikasi diperlukan untuk membuat respon metode ini menjadi efektif.
Modifikasi lomba dengan model yang jauh lebih mudah, lebih luas dan ramah untuk
semua warga pasar diharapkan akan memicu keikutsertaan yang jauh lebih tinggi dari
setiap pasar yang ada di DIY.
Keikutsertaan yang besar akan berarti menunjukkan bahwa pesan-pesan
tentang penerapan protokol telah benar-benar dilakukan, dan hal inilah yang menjadi
tujuan output dari metode lomba yaitu penggerakan penerapan protokol pencegahan
covid-19. Partisipasi dari masyarakat pasar dari pengelola, pedagang, tukang parkir
dan lain sebagainya diharapkan dapat ditumbuhkan dari pelaksanaan kegiatan ini.
Multi

efek bagi yang belum mengikuti lomba setidaknya akan mendengar

tentang pesan perlunya sebuah pasar menerapkan. Multi efek ini setidaknya akan
diterima pengelola dan staleholder termasuk pemerintah daerah setempat.
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B. TUJUAN
1. Umum :

Mendorong kebersamaan masyarakat

pasar

dalam melakukan

pencegahan penularan Covid-19 secara independen
2. Khusus
a.

Memperoleh 15 lokasi Pasar Rakyat percontohan

b.

Edukasi pengendalian penularan Covid-19

c.

Penggerakan stakeholder terkait Pasar Rakyat

C. DEFINISI OPERASIONAL
1. Pasar Rakyat peserta lomba adalah masyarakat Pasar Rakyat binaan pemerintah
yang mengajukan mengikuti kompetisi lomba pasar siaga covid-19
2. Masyarakat pasar adalah pendukung operasional pasar meliputi pengelola pasar,
pedagang, petugas pengamanan, petugas pelayanan lainnya seperti parkir,
penjual makanan, petugas toilet, buruh / kuli gendong dan lain sebagainya.
3. Gugus Tugas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah
daerah dalam ragnka penanganan pandemi Covid-19.
4. Protokol kesehatan pencegahan covid-19 di pasar adalah ketentuan-ketentuan
ringkas yang dibuat dan dilaksanakan untuk tujuan meminimalkan risiko-risiko
penularan covid-19 di lingkungan Pasar Rakyat.
5. Pasar Siaga Covid-19 adalah tema yang menggambarkan upaya operasional
pasar dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan melindungi
masyarakat pasar dan pembeli dari risiko terjadinya penularan Covid-19.
6. Gumregah adalah pergerakan yang penuh semangat kebersamaan / solidaritas
untuk membangun kekuatan
7. Pasar produktif dan aman adalah kondisi yang menggambarkan proses
operasional pasar yang berjalan baik dan memberikan manfaat ekonomian namun
dapat terlindungi secara maksimal dari ancaman penularan covid-19.

D. PENYELENGGARA
Lomba dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19 Bidang Kesehatan. Operasional kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan :

2

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Kabupaten/Kota
2. Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Kabupaten / Kota
3. Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
6. Satpol Pamong Praja Pemda DIY
7. Biro Humas dan Protokol Setda DIY
8. Korem 072 Pamungkas
9. Kepolisian Daerah DIY
10. Asosiasi Pedagang Pasar DIY
11. Lembaga / Instansi pendukung lainnya

Sekretariat Penyelenggara
Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
Bidang Kesehatan Masyarakat
Jalan Gondosuli nomor 6, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 563153 Email : promkes_diy@yahoo.com

Kontak Panitia Penyelenggara
1.

Subekti (Bekti)

: 081328606224

2.

Isfandiari (Ari)

: 085729595202

3.

Eren Ersantika

: 085643946400

E. TIM PENILAI
Tim Penilai terdiri dari berbagai unsur meliputi :
1. Tim Penilai Tahap I (Naskah Profil)


Tim Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Bidang Keamanan Kerja K3

2. Tim Penilai Tahap II (Verifikasi lapangan dan penetapan)


Dinas Kesehatan DIY



Gugus Tugas Covid-19 DIY (bidang kesehatan dan keselamatan kerja)



Dinas Perindustrian Perdagangan DIY
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Dinas Koperasi dan UMKM DIY



Korem 072 Pamungkas



Kepolisian Daerah DIY



Satpol PP



Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DIY



Yayasan Lembaga Konsumen DIY

F. POIN-POIN KRITIS LOMBA
Poin-poin kritis dalam penilaian dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Peserta, namun
sebagai acuan poin pengembagan protokol antara lain terdiri dari
1. Pengaturan terkait penegakan kepatuhan dalam
a. Jaga jarak / menghindari kontak fisik
b. Penerapan zona wajib masker
c. Cuci tangan dengan sabun / hand
d. Desinfeksi rutin
2. Pengaturan untuk edukasi kepada masyarakat pasar dan pengunjung
3. Pengaturan untuk penyiapan SDM dalam penegakan protokol
4. Pengaturan sarana prasarana untuk penerapan protokol
5. Pengaturan untuk koordinasi dengan jejaring penegakan protokol
6. Pengaturan lainnya sebagai inovasi

G. PERSYARATAN LOMBA
1. Usulan keikutsertaan merupakan inisiasi masyarakat pasar disampaikan kepada
sekretariat penyelenggara
2. Merupakan Pasar Rakyat binaan pemerintah yang berada di wilayah DIY
3. Terbagi dalam dua kelompok kepesertaan yaitu
a. Kelas A : pasar dengan kapasitas ≥500 pedagang
b. Kelas B : pasar dengan kapasitas 100-500 pedagang
H. PERATURAN LOMBA
1. Lomba dilaksanakan terbuka untuk seluruh Pasar Rakyat yang ada di DIY
2. Lomba dilaksanakan secara berjenjang dengan tahapan
a. Seleksi perwakilan terbaik kabupaten/kota, yang terdiri dari
1) Wakil kelas A : 1 peserta per kabupaten / kota
2) Wakil kelas B : 1 peserta per kabupaten / kota
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b. Seleksi terbaik Provinsi terdiri dari
1) Best of the best (Terbaik dari yang Terbaik)
2) Juara 1 Kelas A
3) Juara 2 Kelas A
4) Juara 1 Kelas B
5) Juara 2 Kelas B
3. Peserta menyerahkan soft file dokumen melalui e-mail kepada penyelenggara
dengan alamat : promkes_diy@yahoo.com
4. Dokumen-dokumen yang diserahkan meliputi :
a. Surat pengajuan keikutsertaan lomba ditandatangan Koordinator Pasar
diketahui Kepala Desa, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY.
b. Profil Protokol Kesehatan Pasar Siaga Covid-19
5. Peserta yang telah mendaftarkan online akan mendapat nomor registrasi khusus
6. Pengumpulan dokumen dan registrasi ditutup tanggal 30 Juli 2020 jam 16.00 WIB
7. Bila terdapat ketidaksesuaian, peserta akan di diskualifikasi dan dinyatakan gugur.
8. Peserta yang dinyatakan lolos sebagai perwakilan kabupaten / kota
a. Tidak diumumkan hingga pelaksanaan pentim penilaian akhir
b. Peninjauan pasar dilakukan secara tertutup (dirahasiakan).
c. Waktu peninjauan pasar tidak diumumkan (dirahasiakan)
9. Keputusan tim penilai mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jika dikemudian hari
ditemukan kecurangan peserta, maka panitia berhak mendiskualifikasi dan peserta
wajib mengembalikan hadiah dan penghargaan kepada penyelenggara
10. Setiap peserta yang telah mengirimkan pengajuan keikutsertaan lomba, dianggap
taat dan menyetujui segala peraturan yang telah ditentukan panitia.

I.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROFIL
Sistematikan penulisan dapat dikembangkan oleh peserta dengan unsur yang harus
masuk dalam penulisan adalah :
1. Cover depan
2. Identitas pasar
a. Nama dan alamat lengkap Pasar
b. Kontak Pasar dan Kontak Penghubung (Narahubung)
c. Struktur pengelola pasar (disertakan gambar / foto struktur organisasi)
d. Unsur masyarakat pasar dan data jumlah setiap unsur


Pengelola pasar : ….. orang
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Pedagang pasar : ….. orang



Keamanan pasar : ….. orang



Tukang parkir pasar : ….. orang



Petugas kebersihan pasar : ….. orang



Buruh gendong pasar : …… orang, dan seterusnya.

e. Kapasitas pasar rata-rata per hari
f.

Luas Lahan Pasar

g. Penjadwalan / Hari Pasar
3. Penjelasan gambaran kondisi dan aktifitas pasar
4. Penjelasan gambaran protokol kesehatan pasar
a. Protokol-protokol kesehatan yang telah disusun
b. Penjelasan penerapan protokol kesehatan
c. Penjelasan keunggulan protokol kesehatan yang telah disusun
d. Penjelasan nilai inovatif dari protokol kesehatan yang telah disusun
e. Penjelasan partisipasi aktif berbagai pihak dalam penerapan protokol
5. Kesimpulan dan penutup
6. Lampiran galery foto dan data pendukung penting lainnya

J. KETENTUAN TATA PENULISAN NASKAH PROFIL
Dokumen profil disusun dalam naskah dengan ketentuan
a. Ukuran Kertas A4
b. Jarak baris 1,5 spasi
c. Batas penulisan minimal
1) Batas Atas minimal 3 cm
2) Batas Kiri mirimal 3 cm
3) Batas Kanan minimal 2,5 cm
4) Batas Bawah minimal 2,5 cm
d. Ukuran Font Arial 11 / Times New Roman 12 / Calibri 11 kecuali untuk Judul /
Sub Judul Naskah Profil
e. Foto dapat ditampilkan dalam naskah utama atau dalam lampiran naskah
f. Foto disusun tiap halaman maksimal 2 dan diberikan keterangan seperlunya
g. Foto merupakan foto asli dan bukan hasil editing / reka

K. SELEKSI DAN PENILAIAN
1. Tahap I : Dokumen Profil Protokol Pasar Siaga Covid-19
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a. Pengiriman dokumen Profil melalui online ke panitia penyelenggara
1) File dikirimkan ke alamat promkes_diy@yahoo.com
2) Periode pengiriman 20 – 30 Juli 2020 (pukul 16.00 WIB)
b. Penilaian tahap I
1) Penilaian Tahap I dilaksanakan tanggal 31 Juli – 4 Agustus 2020.
2) Penilaian dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY
3) Penilaian kriteria dokumen profil Protokol Pasar Siaga Covid-19 meliputi :
a) Kelengkapan unsur-unsur pengamanan dalam protokol
b) Inovasi / kreatifitas dalam membuat protokol
c) Jejaring dalam implementasi protokol
4) Penetapan 10 pasar terpilih dari kelima kab/kota
2. Penilaian Tahap II : Penilaian Implementasi Protokol Pasar Siaga
a. Briefing Tim Penilai Tahap II tanggal 4 Agustus 2020
b. Pelaksanaan penilaian implementasi tanggal 5 – 11 Agustus 2020
c. Penilaian dengan mengunjungi 5 pasar kelas A dan 5 pasar kelas B.
d. Setiap kabupaten / kota memiliki 1 wakil kelas A dan 1 wakil kelas B
e. Penilaian dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi meliputi
1) Tim A : 5 kabupaten / kota
2) Tim B : 5 kabupaten / kota
f. Pembahasan dan penetapan hasil akhir penilaian 12 Agustus 2020
3. Pengumuman pemenang
a. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020
b. Penyerahan hadiah kepada pemenang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2020

Pengiriman
Profil

Penilaian
tahap I

Kunjung
Lapangan

Penilaian
tahap II

20-30 Juli

31juli-4Ags

5-11Ags

12 Ags

Penetapan
14 Ags

L. KEGIATAN DAN ANGGARAN
a. Operasional lomba dari Pemerintah DIY melalui DAK no-Fisik meliputi
 Hadiah pemenang dalam bentuk dana total

34,5 juta rupiah

 Hadiah trophy total sebesar

1,5 juta rupiah

 Perjalanan penilaian lapangan

8,0 juta rupiah

 Makan minum rapat

5,7 juta rupiah
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Total anggaran

50,0 juta rupiah

b. Kebutuhan yang bisa dikembangkan dengan Mitra Dinkes adalah
1) Dukungan broadcasting besar-besaran dalam periode penerimaan usulan
2) Hadiah pemenang dalam bentuk fisik sarana, sebagai contoh
1) Sarana cuci tangan dengan sabun untuk 10 terbaik
3) Dukungan

acara

penyerahan

hadiah

dengan

penerapan

protokol

kesehatan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid DIY

YOGYAKARTA, JULI 2020
Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan DIY
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