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I. PENDAHULUAN 

 Di dalam Pelita V, Departemen Kesehatan antara lain menetapkan bahwa 

peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan adalah peningkatan pemerataan 

upaya kesehatan yang dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan paripurna 

mulai dari keluarga, masyarakat, posyandu dlan rujukannya yaitu Puskesmas dan 

Rumah Sakit. 

 Fungsi Rumah Sakit ditingkatkan agar mampu melakukan dan membina 

upava rujukan baik rujukan medik maupun rujukan kesehatan. Peningkatan 

jaringan sistem rujukan adalah dengan menentukan standar pelayanan untuk setiap 

jenjang pelayanan kesehatan. Dalam hal ini peran serta masyarakat termasuk 

swasta perlu lebih ditingkatkan. 

 Rumah Sakit yang semula mempunyai tugas utama penyembuhan dan 

pemulihan dikembangkan menjadi pelayanan paripurna yang meliputi upaya 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pendidikan dan penelitian. 

 PKMRS merupakan salah satu wujud pelayanan paripurna di Rumah Sakit 

dimana masyarakat pemakai jasa Rumah Sakit diberi kesempatan untuk berperan 

serta aktif dalam upaya penyembuhan penyakit maupun pencegahan 

penularannya. 

 

II.  PENGERTIAN 

1. Penyuluhan Kesehatan 

 Penyuluhan kesehatan adalah gabungan dari berbagai kegiatan yang 

berdasarkan prinsip belajar untuk mencapai keadaan dimana individu, 

keluarga atau masyarakat ingin hidup sehat, tahu caranya, melaksanakan apa 

yang bisa mereka kerjakan dan bila perlu mereka mencari pertolongan. 



 Jadi tujuan penyuluhan kesehatan adalah perubahan perilaku. 

 
2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit 

 PKMRS adalah penyuluhan kesehatan yang khusus dikembangkan untuk 

membantu pasien dan keluarganya untuk bisa menangani kesehatannya, hal ini 

merupakan tanggung jawab bersama yang berkesinambungan antara dokter 

dan pasien atau petugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Selain itu 

efektivitas suatu pengobatan dipengaruhi juga oleh pola pelayanan masyarakat 

yang ada, sikap dan keterampilan para pelaksananya serta lingkungan, sikap 

dan pola hidup pasien serta keluarganya. 

 PKMRS dimulai sejak pasien masuk Rumah Sakit atau sejak ia 

berinteraksi dengan tenaga kesehatan, pengalaman pertama pasien tersebut 

sangat mempengaruhi kesuksesan Program Penyuluhan Kesehatan Rumah 

Sakit. Penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit berusaha menggugah kesadaran 

dan minat pasien serta keluarganya untuk berperan serta secara positif dalam 

usaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Karena itu penyuluhan 

kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pelayanan 

Rumah Sakit. PKMRS di beberapa Rumah Sakit memang sudah dilaksanakan 

sejak lama, namun dalam pelaksanaannya tidak sistematik dan tidak 

terorganisir secara terarah melainkan hanya berdasarkan minat dan 

kesempatan yarg dimiliki oleh beberapa petugas tertentu saja. 

 Berbagai reaksi baik pro maupun kontra muncul terhadap penyuluhan 

kesehatan Rumah Sakit antara lain kegiatan pelayanan demikian padat 

sehingga tidak ada waktu, tidak ada biaya. Namun pendapat positif menyata-

kan bahwa upaya PKMRS dapat berkembang di Rumah Sakit asal ada 

pengertian dan kemauan pengelola dan penyelenggaranya. 

 Beberapa unsur penunjang yang diperlukan agar program PKMRS dapat 

dilaksanakan sebaik-baiknya adalah: 

1. Kesepakatan konsep 

2. Kebijaksanaan yang menunjang 

3. Tenaga 



4. Sumber daya 

5. Teknologi 

6. Pengelolaan. 

Untuk mengembangkan PKMRS ditempuh pendekatan 3 tahap. 

- Tahap Satu 

Penyuluhan melalui contoh-contoh : 

a. Rumah Sakit : - Gedung 

 - Lingkungan 

 - Informasi yang cukup 

b. Petugas :   - Penampilan bersih dan rapih 

- Sikap simpatik 

- Perilaku sehat. 

- Tahap dua 

Penyuluhan melalui media : - Poster 

  - Kaset audio/video 

- Tahap tiga 

Penyuluhan melalui interaksi langsung antara petugas dan pasien. 

 

III.  STRATEGI 

Strategi yang dipakai saat ini adalah : 

1. Memanfaatkan forum koordinasi baik lintas sektoral maupun lintas 

program. 

2. Menetapkan wadah koordinasi PKMRS dalam struktur Organisasi 

Rumah Sakit. 

3. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di satuan-satuan kerja Rumah 

Sakit. 

4. Mengupayakan dana untuk pengembangan program. 

5. Menyusun tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola PKMRS. 

6. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan PKMRS. 

 



IV.  KEBIJAKAN 

1. PKMRS dikembangkan hingga mencakup seluruh Rumah Sakit 

Pemerintah pada akhir Pelita V. 

2. PKMRS merupakan bagian integral dari pelayanan Rumah Sakit 

Pemerintah maupun Swasta dan lain-lain. 

3. PKMRS dilaksanakan dalam rangka peningkatan fungsi dan mutu 

pelayanan Rumah Sakit. 

4. PKMRS dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang melalui unsur 

pelaksana dalam sistem rujuhan pelayanan kesehatan. 

5. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap PKMRS di Rumah 

Sakit yang dipimpinnya. 

6. Pembinaan teknologi PKMRS secara Nasional dilakukan oleh Pusat 

PKM Depkes dibantu aparat penunjangnya. 

7. Tindak lanjut PKMRS terhadap pasien dan keluarganya dilakukan oleh 

Puskesmas sebagai rujukan dan institusi lainnya. 

8. PKMRS mendorong berkembangnya komunikasi yang dinamis dan 

berkesinambungan antara pasien/keluarga, antara petugas, antara 

petugas dan pasien/keluarga. 

9. PKMRS dikembangkan khusus untuk pemakai jasa Rumah Sakit dan 

keluarga serta peningkatan pengetahuan para petugas Rumah Sakit agar 

dapat melancarkan program PKMRS. 

10. PKMRS  ditujukan pada pengembangan pengetahuan pasien tentang 

penyakitnya, membantu penyembuhan dan mencegah penularan. 

11. PKMRS membantu pasien dan keluarga agar mau dan mampu berperan 

serta aktif dalam usaha preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.  

12. PKMRS menerapkan prinsip belajar dalam pelaksanaan kegiatannya. 

 

V.  KESIMPULAN 

1. Kebijakan Departemen Kesehatan dalam Pelita V untuk meningkatkan dan 

memantapkan pelayanan kesehatan adalah pemerataan pelayanan 

paripurna. 



2. PKMRS merupakan salah satu wujud pelayanan paripurna di RS yang 

memberi  kesempatan kepada pemakai jasa Rumah Sakit untuk berperan 

serta aktif dalam upaya pengobatan dan pencegahan penularannya dengan 

tujuan perubahan perilaku. 

3. PKMRS sudah dijalankan, tetapi belum sistematik dan terorganisir dengan 

baik, dengan alasan antara lain waktu dan biaya, keadaan ini terjadi karena 

perbedaan persepsi. PKMRS akan berhasil apabila persepsi sama, 

ditunjang oleh faktor-faktor pendukung di Rumah Sakit khususnya oleh 

Direktur Rumah Sakit. 


