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Abstract 

Cleanliness, comfort, security and health are conditions that are targeted by the city government in running 

its government. These objectives can be accomplished through several interrelated arrangements and 

activities that are jointly agreed upon by the community and the government in order to achieve a Healthy 

City. Healthy City implementation through various activities such as community empowerment facilitated by 

the government. To be realized, a forum or forum through existing community institutions is needed. In 

Gadingkasri Kelurahan, the Gadingkaskasri Sehat Forum was formed in an effort to shape the condition of 

the clean, comfortable, safe and healthy Malang City of Gadingkasri Village for residents by empowering 

community working groups facilitated by related sectors and participating in regional governance and 

planning in Malang City. 
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Abstrak 

Kebersihan, kenyamanan, keamanan dan sehat merupakan suatu keadaan yang menjadi target bagi 

pemerintah kota dalam menjalankan pemerintahannya. Tujuan tersebut dapat terlaksana melalui beberapa 

tatanan dan kegiatan yang saling berhubungan dan disepakati bersama oleh masyarakat dengan pemerintah 

dalam rangka meraih Kota Sehat. Pelaksanaan Kota Sehat melalui berbagai aktivitas seperti pemberdayaan 

masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Agar dapat terwujud, maka diperlukan sebuah wadah atau 

forum melalui lembaga masyarakat yang ada. Di Kelurahan Gadingkasri, Forum Gadingkasri Sehat dibentuk 

dalam upaya untuk membentuk kondisi Kelurahan Gadingkasri Kota Malang yang bersih, nyaman, aman dan 

sehat untuk dihuni warganya melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat yang difasilitasi oleh sektor 

terkait dan turut masuk dalam tata dan perencanaan wilayah di Kota Malang. 

Kata kunci: kota sehat, web, kelurahan 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka mewujudkan peringkat 

kesehatan warga agar berhasil dengan 

baik dan maksimal maka perbaikan mutu 

di bidang kesehatan merupakan cara 

strategis untuk menyediakan kebutuhan 

mendasar pada masyarakat. Agar hal 

tersebut dapat dicapai, maka perlu adanya 

peningkatan kesadaran, minat, serta 

motivasi hidup sehat pada warga. Bidang 

kesehatan sebagai pendekatan yang 

dianggap paling tepat saat ini. Terkait hal 

tersebut pemerintah melalui Peratu ran 

Bersama Mentri Dalam Negeri dan 

Mentri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan 

No. 1138/Menkes/PB/VII/2005 

menetapkan pedoman penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat. 

Kebersihan, kenyamanan, keamanan 

dan sehat merupakan suatu keadaan yang 

menjadi target bagi pemerintah kota 

dalam menjalankan pemerintahannya. 

Tujuan tersebut dapat terlaksana melalui 

beberapa tatanan dan kegiatan yang 
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saling berhubungan dan disepakati 

bersama oleh masyarakat dengan 

pemerintah dalam rangka meraih Kota 

Sehat. Pelaksanaan Kota Sehat melalui 

berbagai aktivitas seperti pemberdayaan 

masyarakat yang difasilitasi oleh 

pemerintah. Agar dapat terwujud, maka 

diperlukan sebuah wadah atau forum 

melalui lembaga masyarakat yang ada. Di 

Kelurahan Gadingkasri, Forum 

Gadingkasri Sehat dibentuk dalam upaya 

untuk membentuk kondisi Kelurahan 

Gadingkasri Kota Malang yang bersih, 

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni 

warganya melalui pemberdayaan 

kelompok kerja masyarakat yang 

difasilitasi oleh sektor terkait dan turut 

masuk dalam tata dan perencanaan 

wilayah di Kota Malang. 

Merujuk pada Hapsari (2007) bahwa 

permasalahan umum yang berkaitan 

dengan Kota Sehat ialah disebabkan 

minimnya sosialisasi dari pemerintah 

setempat yang berimplikasi masyarakat 

tidak memiliki informasi tentang 

pelaksanaan program Kota Sehat.  

Realitanya tidak semua daerah 

memiliki forum Kota Sehat dalam bentuk 

portal website kota sehat yang digunakan 

sebagai sarana sosialisasi informasi 

program-program kegiatan Kota Sehat 

yang dilakukan oleh kelurahan 

Gadingkasri Kota Malang. 

Luaran yang dihasilkan pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

Web Gadingkasri Sehat sehingga warga 

kelurahan tersebut dapat mendapat 

informasi secara online mengenai 

program kota sehat. Menjadikan 

pemerintah Kelurahan sebagai kelurahan 

dengan portal Gadingkasri Sehat yang 

dapat dijadikan patokan dan contoh bagi 

pemerintah kelurahan di sekitarnya 

terutama di wialayah Kecamatan Klojen, 

Kota Malang. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Berdasarkan analisis situasi dari 

masing-masing mitra, maka solusi yang 

ditawarkan adalah pengadaan sebuah 

sistem infomasi Kota Sehat yang disebut 

portal Gadingkasri Sehat agar dapat 

diakses dan digunakan masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan dan 

permasalahan yang terjadi di 

lingkungannya. 

Solusi yang ditawarkan sesuai dengan 

kendala yang dihadapi oleh para mitra 

yaitu pembuatan portal Gadingkasri 

Sehat, memberikan wawasan melalui 

pelatihan, praktek dan pendampingan 

portal Gadingkasri Sehat. Tahap 

pelaksanaan dan pendampingan yang 

dilakukan di lokasi mitra, antara lain : 

1. Membentuk Tim Sumber Daya 

Manusia Pengelola portal 

Gadingkasri Sehat. 

2. Memberi pelatihan untuk pengelola 

web yang akan bertugas memelihara 

sistem agar tetap berjalan. 

3. Memberi pelatihan bagi admin dan 

pengelola portal Gadingkasri Sehat 

yaitu perangkat desa yang 

ditugaskan untuk disposisi tugas 

kepada satuan kerja yang berwenang 

mengatasi masalah. 

4. Pemberian wawasan dan workshop 

maintanance untuk portal 

Gadingkasri Sehat. 

5. Melaksanakan sosialisasi 

Gadingkasri Sehat ke masyarakat 

Kelurahan Gadingkasri Kota Malang 

6. Perencanaan portal Gadingkasri 

Sehat yang standar 

7. Melakukan pendampingan dan 

monitoring terhadap pelaksanaan 
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implementasi portal Gadingkasri Sehat 

dari pelatihan yang telah dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan sosialisasi portal 

Gadingkasri Sehat sekaligus serah terima 

dilaksanakan pada 29 Mei 2019 pukul 

13.00 bertempat di aula Kelurahan 

Gadingkasri. Acara tersebut dihadiri oleh 

Bapak Turut Setiaji,SE.,MM selaku 

Kepala Kelurahan Gadingkasri serta turut 

hadir pula pejabat terkait dan sejumlah 

undangan dari perwakilan masyarakat.  

 
Gambar  1. Acara sosialisasi portal 

Gadingkasri Sehat 

 

Secara umum masyarakat sangat 

antusias dengan manfaat website portal 

Gadingkasri Sehat ini. Hal ini membuat 

pihak pemerintah setempat dan 

masyarakat dapat saling bertukar 

informasi mengenai program dan 

kegiatan yang masuk dalam lingkup 

Gadingkasri Sehat. 

 

 

Gambar 2. Halaman awal web Kota Sehat Gadingkasri 
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Gambar 3. Halaman visi dan misi Pokja Kelurahan Sehat Gadingkasri 

 

 

Gambar 4. Halaman profil Kelurahan Gadingkasri 
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Gambar 5. Galeri berisi kumpulan dokumentasi kegiatan pokja sehat serta  

panduan-panduan praktek kesehatan 

 

 

Gambar 6. Halaman tips kesehatan dan konsultasi kesehatan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dengan website portal Gadingkasri 

Sehat untuk kelurahan Gadingkasri maka 

masyarakat dapat bertukar informasi 

seputar kegiatan pokja kelurahan sehat 

setempat. 

Selain itu masyarakat juga dapat 

lebih mudah untuk berkonsultasi 

mengenai penyakit tertentu dan berbagi 

solusi untuk mengatasinya. Pemerintah 

setempat juga dapat secara rutin 

memberikan info penting terkait 

program-program kesehatan yang 

diadakan kelurahan. 
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Saran 

Diperlukan partisipasi aktif 

pemerintah kelurahan agar selalu 

memantau kegiatan dan informasi yang 

telah disebar ke masyarakat agar 

mendapat feedback dari masyarakat. 
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