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PENDAHULUAN 
 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 1 

menyebutkan pengertian rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Selanjutnya dikatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. 

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, di setiap 

rumah sakit harus dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan, salah satunya 

melalui kegiatan promosi kesehatan 

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi 

Kesehatan di Daerah, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan 

bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta 

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial 

budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan 

kesehatan. 

Menolong diri sendiri artinya masyarakat mampu menghadapi masalah-

masalah kesehatan potensial (yang mengancam) dengan cara mencegahnya, 

dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan cara 

menanganinya secara efektif serta efisien. Dengan kata lain, masyarakat 

mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya (problem solving), baik 

masalah-masalah kesehatan yang sudah diderita maupun yang potensial 

(mengancam), secara mandiri (dalam batas-batas tertentu). 

Jika definisi itu diterapkan di rumah sakit, maka dapat dibuat rumusan 

sebagai berikut: Promosi Kesehatan oleh Rumah Sakit (PKRS) adalah upaya 

rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-
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kelompok masyarakat, agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat 

kesembuhan dan rehabilitasinya, klien dan kelompok-kelompok masyarakat 

dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah 

kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat, melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama mereka, 

sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang 

berwawasan kesehatan. 

Promosi Kesehatan oleh Rumah Sakit (PKRS) yang dilaksanakan oleh RSJD 

Dr. RM. Soedjarwadi diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan : 

1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Luar Rumah Sakit 

2. Penyuluhan Kesehatan masyarakat di Dalam Rmah Sakit 

3. Terapi Keluarga pasien Jiwa Anak & Remaja (Family Therapy) 

4. Terapi Keluarga pasien Jiwa Dewasa (Family Therapy) 

5. Menyediakan media pendidikan/edukasi bidang kesehatan melalui 

leaflet, banner, dll. 

6. Melaksanakan kegiatan pendidikan kepada setiap pasien dan Keluarga 

yang menerima layanan kesehatan di RSJD Dr. RM Soedjarwadi. 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Untuk Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Dalam Rumah Sakit 

direncanakan akan dilaksanakan 16 kali kegiatan dalam Tahun anggaran 

2016 

 

 
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN 
 
Sesuai dengan DPA RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI tahun 2017, perencanaan 

anggaran untuk kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Dalam Rumah 

Sakit dengan volume 16 kali adalah sebesar Rp. 32.000.000,- ( Tiga Puluh Dua 

Juta Rupiah) sebagai berikut : 

 

Penyuluhan Kesehatan 
Masyarakat di Dalam 
Rumah Sakit
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Sedangkan untuk petugas RS diberikan SPPD sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 
 
 
 

PELAKSANA KEGIATAN 
 
Melalui kegiatan promosi kesehatan diharapkan masyarakat mampu  

 
 
 
OUTPUT KEGIATAN 
 
Output  kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan 

masyarakat di dalam rumah sakit selama 16 kali yang dibuktikan dengan ; 

 laporan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri foto-foto kegiatan  

 Pertanggungjawaban keuangan (nota-nota/ kuitansi) 

 Surat tugas / SPPD 

 

 

 
PENUTUP 
 
Demikian TOR (term of referrence) kegiatan Penyuluhan Kesehatan 

Masyarakat Di Dalam Rumah Sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2017. Semoga dapat digunakan sebagai  acuan 

dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Di Dalam 

Rumah Sakit oleh stakesholder terkait . 
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Atas dukungan & kerja sama semua pihak, diucapkan banyak terima kasih . 

 
 
 

K l a t e n ,  J a n u a r i  2 0 1 7  
 
 

Mengetahui     
Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi   PPTK 
Selaku Pengguna Anggaran  
 
 
 
 
dr. Tri Kuncoro, M.M.R.          Tutut Winarto,S.Kep.Ners. 
Pembina Tingkat I     NIP. 197309031999031003 
NIP. 196505261997031006     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


