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Mobilisasi sosial . flediavan5**g:10^T** 
bag pelaksana prosram di Pudkes-

Eliminasi Malaria ditujukan guna oleh qrrr*1 aln provin.si dapat di- masdattsumberdayalainnya'Pelati-

memperolehkesamaanpemahaman gandakan rc*fuii""o*t"u,"orrtun han ditalukan untuk meningkatkan

sertakesepakatanunt'kmendulrrng ;;;", kesehatan, or'mas, *"di. pemahaman pelaksana program di

mobilisasisosialElimiqasiMalariadimass}.to'k'ot,,nasyu,ar.at9qF9*.Puskesmasdansumberdayalain-
kabuPaten/kota.

e.sosiarisasidanoperasionalisasi han pemterdalaa:r Masyarakat 
- 

i'Melaksanakansistemlnformasi

Malaria Center. untuk Eliminasi Malaria bagi pen- Manajemen (SIM)'

Melalokan sosialisasi mengenai gelola dan'pelaksana program. IGbupaten/kota mengtoordinasi

Mararia center dan peraksanaan Modul pelatihan Pemberdiyuu" seluruh j4*u"ttyuuntukmelalcsan-

kegiatan dari Malaria center itu Masyarakat untuk Eliminasi iutulutiu akan sistim Informasi Manaiemen

sendiri. ,*'; su$ah dikembangkan di pusat (sIM) yang sudah dikembangkan di

f. Menggandakan rn"edia untuk h"p?, digandakan keLbali untuk pusatdanprovinsi.

petugas kesehatan, organisasi ke- kepe'ting* g.""*anaan pelatihan 3.pemberfoyannmasywaknt

masyarakaturr, *"diu riurra tokoh aii*n"pu*"7tot* . '. 
a' MengembangtcanmediaElimi-

masyarakatdankader. h. Menyelffiarakan pelatihan nasi Malaria sesuai dengan hu-



daya setempat (spesifik lokal) bagi
masyarakat. Media Eliminiasi Ma-
laria dibuat sesuai dengan budaya
setempat agar pesan )rang disampai-
kan lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Sosialisasi Mobilisasi Sosial
Eliminasi Malaria untuk seluruh
stakeholders,tingkat kecamatan
yang diselenggarakan oleh Dinas
Kabupaten/kota. Kabupaten/Kota
menyelenggarakan sosialisasi Mo-
bilisasi Sosial Eliminasi Malaria guna
memperoleh kesamaan pemahuunan
ser[a kesepakatan seluruh stakehold-
ers tingkatkecamatan

c. Sosialisasi Mobilisasi Sosial
Eliminasi Malaria untuk seluruh
stakeholders desa yang diseleng-
garakan oleh puskesmas. puskes-
mas menyelenggarakan sosialisasi
Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria

guna memperoleh kesamaan pe_
mahaman serta kesepakatan un-tuk
seluruh stakeholders tingkat desa

d. Melaksanakan mobilisasi sosial
di seiuruh wilayah kabupaten kota/
kecamatan/desa. Mobilisasi sosial
Eliminasi Malaria dilakukan pada
saat ada kegiatan-kegiatan besar
tertentu yang melibatkan seluruh
masyarakat di wilayah kabupaten/
kota/kecamatan/desa

e. Kampanye melalui media massa
elekronik, media cetak, media' luar
ruang. Melakukan penyebarluasan
informasi mengenai Eliminasi Malaria
melalui media massa eleltronik, me-
dia cetak dan media luar ruang unnrk
berbagai kelompok sasaran.

f. Meniembangkan pos Malaria
Desa (Posmaldes) di setiap desa
endemis Malaria oleh petugas

r"s"tt"tur A d;. petugas reseha-
tan Desa bersama masyarakat set_
empat mengembangkan sekaligus
melakukan pengelolaan posmaldbs
di desanya

g. Melatih tenaga sukarela seba_

Bai Iuru Malaria Desa (MO)/Uaer
Malaria oleh Puskesmas setempat.
Petugas Kesehatan di puSkesmas -

menghimpun dan melatih tenaga
sukarela yang ingin ilet berpartisipa-
si sebagai IMD atau kader Malaria.

Pemberian penghargaan diberi-
kan kepada para mitra yang telah
memberikan dukungan dan aksi
nyata dalam Promosi Kesehatanun-
tuk Eliminasi Malaria di kabup aten/
kota.(TAMAT)

oPenulis adalah staf pengajar
di Stikes Kqpuas Raya Sintang
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