
 

#GERAKAN56DETIK  
APRESIASI TEPUK TANGAN 

UNTUK  

PEJUANG PENCEGAHAN 

COVID-19 

 
Direktorat Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Kemenkes RI 



LATAR BELAKANG 

● Tingginya kasus COVID-19 

● Stigma di masyarakat terhadap Nakes dan 

masyarakat. 

● Perlu apresiasi kepada Nakes yang telah 

berjuang melawan COVID-19 dan Masyarakat 

yang telah melaksanakan protokol kesehatan. 



• Adanya dukungan dan apresiasi bagi tenaga kesehatan yang telah 

berjuang melawan COVID-19 

• Adanya dukungan bagi unsur masyarakat yang telah melaksanakan 

protokol kesehatan (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Organisasi 

Kemasyarakatan/Organisasi Profesi, dunia usaha, media massa, 

Tokoh masyarakat dan tokoh agama) 

• Menginformasikan ke masyarakat bahwa COVID-19 belum selesai. 

• Meningkatkan motivasi petugas kesehatan  

TUJUAN KHUSUS 

Memberikan apresiasi kepada Nakes yang telah berjuang dan 

Masyarakat yang telah melaksanakan protokol kesehatan untuk 

mencegah COVID-19  melalui tepuk tangan secara bersama 

TUJUAN UMUM 



SASARAN GERAKAN 56 DETIK 

• Tenaga Kesehatan 

• Masyarakat Umum yang melaksanakan Protokol 

Kesehatan 

• Pemerintah Pusat,  

• Pemerintah Daerah 

• Organisasi Kemasyarakatan 

• Dunia Usaha  

• Media Massa 

• Organisasi Profesi 

• Tokoh Agama 

• Tokoh Masyarakat 



SIAPA YANG MELAKSANAKAN 

Individu / Kelompok / Institusi yang peduli terhadap pencegahan dan 

penanganan COVID-19 di Indonesia: 

 

• Kementerian / Lembaga 

• Pemerintah Daerah 

• UPT Pusat 

• UPT Daerah 

• Dunia Usaha 

• Organisasi Kemasyarakatan 

• Organisasi Profesi 

• LSM/NGO 

• Media Massa 

• Tokoh Masyarakat 

• Tokoh Agama 



WAKTU DAN TEMPAT 

HARI, TANGGAL:  

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020  

 

WAKTU: 

JAM 12.00 WIB (WITA dan WIT menyesuaikan) 

 

TEMPAT : 

• INSTITUSI/KANTOR :  

Di Jalanan Protokol di depan Kantor / di jendela Kantor / 

 

• BAGI INDIVIDU / KELOMPOK :  

• Di Lokasi Masing-masing 

 

BAGI TATANAN UMUM 

• DI Lokasi masing-masing 

 

 



KOMPONEN GERAKAN 56 DETIK 

INDIVIDU / 

KELOMPOK/ 

INSTITUSI 

PEDULI 

TEPUK TANGAN 

56 DETIK PADA 

12 NOV 2020 JAM 

12.00 WIB 

PELIPUTAN 

MEDIA 

UPLOAD DI 

SOSIAL MEDIA 

MASING-MASING 

JAM 14.00 WIB KAMPANYE SATU 

KERTAS CEGAH 

COVID-19 



MEKANISME 

BAGI INSTITUSI / TEMPAT KERJA 

• Perwakilan dari masing-masing unit kerja berdiri sejajar di depan kantor / 
depan jalan raya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (jaga jarak, 
menggunakan masker).  

• Perwakilan tersebut melakukan tepuk tangan secara serentak selama 56 
detik pada tanggal 12 November 2020 jam 12.00 wib. 

• Kegiatan di mulai dengan pengeras suara/bell/agar bisa dilaksanakan secara 
serentak 

• Setiap peserta di minta membawa pesan #satukertascegahcovid-19 yang 
bertuliskan dukungan bagi nakes/unsur masyarakat dalam mencegah 
COVID-19. Pesan tersebut juga bisa dalam bentuk gimmick / papan informasi 

• Bagi staf yang tidak berpartisipasi dapat juga melaksanakan tepuk tangan 
selama 56 detik di tempat kerja masing-masing / di jendela tempat kerja 



MEKANISME 

BAGI INDIVIDU / MASYARAKAT 

• Individu/keluarga dan masyarakat berdiri sejajar di depan 

rumah/tempat masing-masing 

• Individu/keluarga dan masyarakat melakukan tepuk tangan selama 56 

detik pada tanggal 12 November 2020 jam 12.00 wib. 

• Setiap individu menyiapkan pesan #satukertascegahcovid19 yang 

berisikan pesan dukungan bagi nakes dan unsur masyarakat yang 

melaksanakan pencegahan covid-19 

• Proses tepuk tangan di liput oleh media dan dipublikasikan melalui 

sosial media masing-masing. 



MEKANISME 

TATANAN UMUM (BANDARA, 

STASIUN, TERMINAL, PELABUHAN 

PASAR, MALL, DLL) 

• Masyarakat yang berada di tempat-tempat umum melakukan tepuk 

tangan selama 56 detik pada tanggal 12 November 2020 jam 12.00 wib. 

• Pengelola tempat-tempat umum menginformasikan kepada 

pengunjung/masyarakat untuk melaksanakn gerakan 56 detik 

• Proses tepuk tangan di liput dan dipublikasikan melalui sosial media 

masing-masing menggunakan #Gerakan56Detik 



UNGGAH DI SOSMED 

1. Kampanye dilanjutkan dengan mengupload atau mengunggah konten kreatif tersebut di 

media sosial tanggal 12 ovember 2020 jam 14.00 

2. Konten kreatif dapat berupa foto/video 

Konten tersebut berisi gerakan tepuk tangan serta selembar kertas yang 

bertuliskan pesan dukungan atau motivasi untuk mendukung tenaga kesehatan. 

Pembuatan video dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok atau 

gabungan video/gambar 

Konten tidak boleh mengandung hoax, ujaran kebencian dan sara. 

Penayangan konten kreatif dapat menggunakan platform media sosial yang ada, yaitu 

instagram, youtube, tiktok, twitter, facebook, dll. 

Pencantuman tagar/hashtag utama pesan kampanye yaitu #gerakan56detik #hkn56,  

#terimakasihnakes, #satukertascegahcovid19, #bersatumelawancovid19, #sehatnegeriku 

pada caption konten yang ditayangkan. 

Hashtag tambahan dapat dimasukkan sesuai kreatifitas masing-masing. 

Penayangan konten agar menandai/tagged media sosial Kementerian Kesehatan dan 

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI yaitu : 

● Facebook : page Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

● Instagram : @dit.promkes dan 

● Twitter : @ditpromkes 

● Tiktok : @dit.promkes 

● Youtube : puspromkes 



GERAKAN 56 DETIK 

PUBLIKASI MEDIA SOSIAL 

Tagar Utama 

#GERAKAN56DETIK 

 

Tagar Pendukung 

 #HKN56,   

 #TERIMAKASIHNAKES,  

 #SATUKERTASCEGAHCOVID19,  

 #BERSATUMELAWANCOVID19,  

 #SEHATNEGERIKU 



STREAMING ZOOM DAN YOUTUBE 

• Siaran langsung pelaksanaan tepuk tangan melibatkan 

dinkes Prov/Kab/Kota dan RS. 

• Rekaman di upload di Media Sosial 



MEDIA KIE 

Spanduk 

Poster Digital 



Pesan Media KIE 

• Bersatu cegah COVID-19,  

• Satu Tekad, Menuju Indonesia Sehat 

• Terima kasih Nakes 

• Inget pesan Ibu 

• Jangan Kendor 

• Iman, Imun, Aman 

• Terima kasih masyarakat yang melaksanakan protokol 

kesehatan 

• Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat 

• Tersenyumlah sahabat 

• Jangan Menyerah, Tetap Semangat 



LOMBA 

Upload Video #Gerakan56detik 
 

Kriteria Penilaian : 

Likes terbanyak 

 

Waktu lomba :  

12 November 2020 jam 14.00 WIB - 15 November 2020 jam 23.59 WIB 

 

Penilaian Lomba : 

Senin 16 November 2020  

 

Katagori Lomba : 

1. Bentuk video,  

2. Likes terbanyak 

3. Katagori institusi, individu dan masyarakat 



TERIMA 

KASIH 


