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Tujuan Pembangunan Kesehatan ada lah mening katnya kesadaran, 
kemauan dan kemampuan bagi setiap ora ng da lam mew ujudkan derajat 
kesehatan masyarakat ya ng optimal. Dalam mencapai tujuan tersebut telah 
ditetapkan kebijakan d an Visi " Indonesia Sehat 2010". Visi "Indonesia Sehat 
2010" terdiri dari tiga pilar ya itu Iingkunga n sehat, perilaku sehat dan 
pelaya nan kesehatan yang bennutu . 

Upaya perubahan peril aku sehat telah dilaksanakan melalui program 
Pendidika n Keseha tan (Health Education) a ta u Penyuluhan Kesehata n 
Masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi Promosi Kesehatan. Promosi 
Kesehatan meru pakan upaya meningka tkan kemampuan masya rakat melalui 
pembelajaran dari , oleh, dan bersama masya rakat aga r dapat menolong dirinya 
sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumberdaya masyarakatdalam 
upaya kesehatan, sesuai denga n sosial budaya setempa t. Kebijakan nasiona l 
promosi kesehatan sangat diperlukan di era desentralisasi agar upaya promosi 
kesehatan di semua tingkata n administrasi berjalan selaras dan s inerg i's. 

Kami ha rapkan kebijaka n nas iona l promosi kesehatan ini dapat 
dimanfaatkan sebaga i acuan dan landasan dalam melaksanakan upaya promosi 
keseha tan di pusa t, provins i, kabupaten, dan kota. 

Jakar ta, Oktober 2004 
Sekretaris Jenderal 

Departemen Kesehatan Rl. 

Dr. Sjafii Achmad, MPH 
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Ki ta panjatkan puji syukur ke had irat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Pemurah, karena atas izinnya lah Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan in i 
dapat disusun. 

Namun d i samping itu, keberhasilan ini juga hasil upaya yang keras, 
yang di dukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam ruangan ini pa tu t 
disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada : 

o Para pejaba tdi Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan, baik pejabat 
stru ktural maupun pejabat fu ngsional, ya ng telah menyiapkan rancangan 
kebijakan nasiona l ini. 

o Para pejaba t pengelola p rogra m kesehatan d i lingkungan Departemen 
Kesehatan, ya ng te lah memberikan tanggapan, masukan ata u saran-saran 
perba ikan. 

o Para Kepa la Dinas Kesehatan, Wakil Kepa la Dinas Kesehatan, serta para 
pejaba t pe.igelola dan pelaksana promosi kesehatan daerah, khususnya yang 
menjad i peserta Pertemuan Orientasi Promosi Kesehata11 di Yogyakarta, 
tangga l 28 Ju ni sampa i 1 Juli 2004, ya ng telah membahas rancangan dan 
menyempw·nakalUlya. 
Para sesepuh dan sejawat ya ng. menekun i pendid ikan kesehatan, 
penyuluhan kesehatan, dan pralTIosi kesehatan, khususnya yang rnenghad iri 
Temu Kangen dan Sarasehan Promosi Kesehatan d i Jakar ta, tangga l 
5 Agustus 2004. 

• Para pimpinan Departemen Kesehatan ya ng telah me rnberi kan petunjuk dan 
pengarahan, sehingga ranca nga n Kebijakan Nas ional Promosi Kesehata n 
ini selaras denga n kebijakan-kebijaka n ya ng telah ada. 

• Pihak-pihak lain ya ng tidak dapa t disebutkan satu demi satu di s ini. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Ya ng Maha Adil, memberikan balasa n yang 
setimpa l atas jerih-paya h da n kontri bus i bapak da n ibu sekalian. Semoga pula 
Kebijakan Nasio nal Promosi Kesehatan aka n dapat mernacu pening katan 
keberhas ilan prolllosi kesehatan ya ng te lah d ica pai selama inL Amin . 

Jaka rta, Oktober 2004 
Kepala Pusa t Promosi Kesehatan 

Bambang Harlono, SKM, MSc, MM 
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KEBIJAKAN NASIONAL PROMOSI KESEHAT AN 
MENTERI KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai Visi " Indonesia Sehat2010", 
peril aku sehat merupakan pilar utamai 

b. bahwa untuk mewujudka n peri laku sehat masyarakat perlu 
dise lengga raka n promosi kesehatan baik da la m ska la 
nas ionat ska la prov insi, maupun ska la kabupaten/ kota; 

c. bahwa berdasa rkan pertimbanga n huruf a dan b, perlu 
menetapkan kebijakan nasiona l prol11osi kesehatan dengan 
Keputll sa n Menteri Keseha ta n. 

Mengingat: T. Undang-undang No moI' 23 ta hun 1992 ten tang Kesehata n 
(Lembaran Nega ra No moI' 100 ta hun 1992, Ta mbaha n 
Lemba ran Negara NomoI' 3495); 

2. Unda n g-und ang No mo I' 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintaha n Daerah (Le mba ra n Nega ra No mor 60 
tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3839); 

3. Und ang- un da ng No mo I' 25 tahlln 1999 te ntang 
Perimba nga n Keuanga n Anta r Peme rinta h Pusat da n 
Daerah (Lembara n Negara Nomor 72 tahun 1999, Tambahan 
Lemba ran Negara NomoI' : 3848); 
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4. Pera turan Pemenntah omor 25 tahun 2000 tentang 
Ke-;venangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor : 54 tahun 2000, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

5. Peraluran Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pelllbinaan dall--Fengawa-san--Atas- Peny leilggdl aail 
Pemerintahan Daerah; 

6. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 ten tang Pedoman 
Kelembagaan dan Pengelolaan Rurnah Saki t Daerah; 

7. Keputusan Menteri Kese hatan Repub li k Indonesia 
Nomor : 574/Menkes /SK/ IV /2000 ten tang Kebijakan 
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Repub li k Indonesia 
Nomor : 951/Menkes / SK/VI/ 2000 ten tang Upaya 
Kesehatan Dasar di Puskesmas; 

9. Ke putusan Mente ri Kesehatan Republi k Ind onesia 
Nomor: 1277 /Menkes/SK/Xl/2001 tentangO .. ganisasi dan 
Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indones ia 
NomoI' : 1202/ Menkes/SK/ VTTI / 2003 tentang Indikator 
Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapa n Indikator 
Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat; 

11. Keputusan Mente ri Keschatan Republik Indonesia 
No mor : 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standa .. 
Pelayanan Mininlal BidangKesehatan di Kabupaten/Kota; 

12. Keputusan Mente ri Kesehata n Republik Ind onesia 
Nomor : 131 / Menkes/SK/ll/2004 ten tang Sis tem 
Kesehatan Nasiona!. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Kesatu 

Kedua 

viii 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
KEBIJAKAN NASIONAL PROMOSI KESEHATAN. 

Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini . 
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1(, tig Kebijakan siona! P~omosi Kesehatan seba&aiInana 
dimaksud diktum kedua aga r di gunakan sebagai 
pedoman bagi Pemerintah Pusat a tau Daerah dalam 
penyelenggaraan promosi kesehatan. 

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 19 Oktober 2004 

MENTERl KFSEHA T AN 

Dr. Achrnad Sujudi 
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Kesehata n ada lah hak azasi manusia, da n seka ligus meru pakan 
investasi sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk 
meningkatkan lndeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, menjadi 
suatu keharu san bagi semua pihak untuk memelihara, mening katkan dan 
melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakatlndonesia. 

Guna mewujudkan hal tersebut, pembangunan kesehatan d i lndone
sia dia rahkan untu k mencapai Visi "lndonesia 5ehat 2010" . Yai tu masa depan 
d i mana bangsa Indonesia hidup dalam lingkunga n sehat, penduduknya 
berperilaku hidu p bersih dan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan 
yang benn utu, ad B dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yangopti
mal. Dengan Visi ini, pembangunan kesehatan dilandaskan kepada parad igma 
sehat. Parad igma yang akan mengarahkan pembangunan kesehatan untuk 
lebih mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehata n (pramotid dan 
pencegahan penyakit atau masalah kesehatan (preventif), tanpa 
mengenyampingkan upaya-upaya penanggu langa n atau penyembu han 
(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). 

Promosi kesehata n mempunyaj peran yangsangat pentingdaJam proses 
pemberdayaan masyarakat. Yaitu meJalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk 
dan bersama masya rakat, sesuai dengan lingkunga n sosial budaya setempat, 
agar masyarakat da pat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Promosi 
kesehatan juga berperan dalam proses peningkatan kualitas tenaga kesehatan 
aga r lebih respansif dan mampu memberdayakan kliennya, sehingga akan 
tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu, adil serta merata. Dengan demikian 
dapatdikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan pembangun piJar utama 
dari Vis i Indonesia Sehat 2010, ya itu pilar Perilaku Sehat. Disebut pilar utama 
a leh ka rena dengan berdirinya pilar ini, maka pilar kedua ya itu Lingkungan 
Sehat, dan pi lar ketiga yaitu Pelaya nan Keseha tan, akan ikut berkembang, 
menuju tercapainya derajat kesehata n masyarakat yang optimal. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, upayn promosi kesehatan 
dala m mendu kung Indonesia Sehat 2010, harus berawal da ri masalah dan 
potensi spesif ik masing-masing daerah. Untuk menca pai keberhasUan promosi 
kesehatan tersebut diperlukan pengell1bangan kelell1bagaan dan sumber daya 
ll1anusia, serta sumber daya lain ya ng mernadai. 
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DalctUl piOses perken1bangannya, otonomi daerah ternyata mempunyai 
dampok ya ng bersifat positif maupun negatif terhadap promosi kesehatan. 
Otonorni daerah memberikan keleluasaan daerah dalam mengembangkan 
promosi kesehatan. Namun sementara itu, otonomi daerah juga menyebabka n 
terjadinya perubahan struktur orgamsasi dan kapasitas sumber daya, yang di 
beberap aft tem),ata merugik-an-promesi,kesehat 

Menjawab perubahan tersebut, maka pemngkatan promosi kesehatan 
harus dilakukan seeara paripurna (komprehensif) . Kebijakan nasional promosi 
kesehatan diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggal'aan 
kegiatan promosi kesehatan pada khususnya, dan program-program kesehatan 
pada umumnya, baik di pusat maupun di daerah. Kebijakan nasional promosi 
kesehatan juga diharapkan dapat menjadi aeuan bagi para penentu kebijakan 
di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak-pihak yang berkepentinga n 
(stake/wlders) lainnya, termasuk unsur-unsur masyarakat (Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Organisasi Profesi, dan lain-lain) dan duma usa ha. Yaitu dalam 
penyusunan reneana strategist serta pengelolaan dan pelaksa naan p romosi 
kesehatan seeara efisien dan efektif untu k meneapai Indonesia Sehat 2010. 

2 
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11. i'ERKnMoANGAl' DA1~ FFNGhKflAN 
PROivlOSI KESEHAT AN 

A. PERKEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN 

Konsep promosi keseha tan merupakan pengembangan dari konsep 
pend idikan kesehatan, ya ng berlangsung seja lan dengan perubahan paradigtna 
kesehatan masyarakat (pllblic lIenltll). Perubahan paradigma kesehatan 
ll1asya rakat terjadi a ntara lain akibat berubahnya pola penyakit, gaya hid up, 
kondis i kehidupan, lingkungan kehidllpan, dan demografi . 

Pada awa l perkembangannya, kesehatan masya ra kat difoku skan 
kepada faktor-faktor ya ng menimbulkan risiko kesehatan seperti udara, air, 
penya kit-penyakit bersull1ber makanan serta penya kit-penya kit lain ya ng 
berhubungan denga n kemiskinan dan kondisi kehidupan ya ng buruk. Dalall1 
perkembangan selanjutnya disadari bahwa kondisi kesehatan juga dipengaruhi 
oJeh gaya hjdup masya rakat. Sejak saa t itu, pendidikan kesehatan menjadi 
perhatian, dan me rupaka n bag ian d a ri upaya kesehata n masya raka t. 
Kegia tannya difokuskan pada : 

1. Perila ku beris iko seperti meroko k, maka nan rendah serat dan kurang 
gerak, 

2. Pelayanan kedo kteran pencega han, dan 
3. Peteksi dini penya kit. 

Deklarasi Alma Ata pacta tahun 1978 menghasilkan strategi utama 
dalam pencapa ian Kesehatan Bag i Semua (Health For All) rnela lui Pelayanan 
Kesehatan Dasa r (Prilllnry Hen/til Cnre). Sa lah sa tu komponen di da la ll1 
pe layanan kesehatan dasa r itu ada lah pendidikan kese ha ta n, ya ng di 
Ind onesia pernah juga disebutdenga n Penyuluhan Kesehatan. NamUJl dalam 
pelaksanaanJlya, pendidikan/ penyuluhan keseha tan ternya ta kurang mampu 
mew ujudkan peri laku sehat bag i masya raka t. Pendidikan Keseha tan atau 
Pe ny u luhan Kesehatan tern ya ta han ya berfokus ke pada pe rubaha n 
peri lakll , dan kurang memperhatikan upaya perubahan lingkungan (fi sik, 
bio logik dan sos ia l). 

Sek itar tahun delapan puluha n mu lai disada ri bah wa pendid ikan 
keseha tan saja tidak cukup berdaya untuk mengubah perilaku masya rakat. 
Pendid ikan kesehata n harus disertai pula dcngan upaya peningkata n keseha tan. 

3 
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Kesadaran aka n hal ini menim bul kan muncu lnya parad lgma baru keseha tan 
111a~yarakat, yang mengubah pendidikan keschnt.:m rncnjad i prornosi kesehataJl. 

Pada ta hun 1986 d i O ttawa, Ka na da, be rl a ngs un g Ko nfe rens i 
Internasiona! Promosi Keseha tan ya ng menghasilkan Pia gam O ttawa (Ottawa 
Ouu1e.r) Piagam inimenjad i acuan ba-!P---pen~lenggaraan J?romosi kese"'I""a"'t"'ac:.n'-___ " 
di dunja, termasuk di Indonesia . Aktiv itas utama prolllosi kesehatan menurut 
Piagam Ottawa adalah Advokasi (Advocatillg), Pemberdayaa n (Ellahli llg) da n 
Mediasi (Mediati llg). Selain itu, Piagam Ottawa juga merumuskan lima komponen 
utama promosi kesehatan yaitu : 

• Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan (build healtlly public 
policy). 
Artinya mengupayakan aga r para penentu kebijakan di berbaga i sektor dan 
tingka tan ad ministrasi mempertimbangkan dampak kesehata n dari setiap 
kebijakan yang d ibuatnya. 

Menciptakan lingkungan yang mendukung (crea te sllpportiveellvirolllllellts). 
Artinya menci ptakan suasana lingkungan (baik fisik maupun sosia l-politik) 
ya ng mendukun g (kondusif), sehjn gga masya raka t te rm otivas i untuk 
melakukan upaya-upaya yang positif bagi kesehatan. 

• Memperkuat gerakan masyarakat (s/rellg tllell collllllllllihjactioll). 

• 

• 

4 

Artinya memberikan dukungan terhadap kegiatan masya rakat agar lebih 
berdaya da lam upaya mcngcndal ikan fakto r-faktor yang mempenga ru hi 
kesehatan. 

Mengembangkan keterampil an indi vidu (develop personal skill). 
Artinya mengupaya kan agar masyal'akat mampulllembuat keputu san yang 
efektif dalam upaya kesehatan, meJalu i pemberian informasi, pend idikan 
dan pela tihan yang memadai. Upaya ini akan lebih efektif dan efisien bila 
d ilakukan mela lui pendekatan ta tanan (settillg). 
Ta tanan d apa t d ibagi dalam dua kelompok ya itu ta tanan berdasa rkan 
interaks i manllsia da n ta tanan berdasarkan w ilayah. 
Tatanan yang berdasarkan interaks i manusia adalah tatanan rumah tangga, 
tatanan institu s i pendidi ka n, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat 
umum, dan tata nan sa rana kesehatan. Seda ngka n tatanan berdasarkan 
w ilayah ada lah ta tana n kota/ kabupaten, ta tanan kepul auan da n lain-lain. 

Reorientas i pelayanan kesehata n (reorient "ealth senJices). 
Artinya menguba h orientasi pelayana n kesehatan agar lebih meng uta makan 
upaya promo ti f da n preventiJ, tanpa mengesa mpingkan upaya kura tif dan 
rehabili tati f. 
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promosi keseha tan, ya itu ElI1powerll1ent (Pemberdayaan Masyarakat), Social 
Snpporl (Bina Suasana), dan Advocacy (Advokasi). Pemberdayaan Masyarakat 
ditlljllkan kepad a masyaraka t (khususnya individu, keluarga, atau kelompok), 
agar berdaya da lam mengendalika n faktor-faktor yang mempenga ruhi 
kesehatan. Bina Suasana ditujukan kepada pembentukopini atau pihak-pi hak 
yang mempengaruhi opini di masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah . Sedangkan Advokasi 
ditujukan kepada pembuat keputusan dan penentu kebijakan publik, serta 
pihak-pihak ya ng be rkepentingan (stakellOlders) lainnya, te rmasuk para 
penyandang dana. 

B. PENGERTIAN PROMOSI KESEHAT AN 

Sesuai denga n perkembangan promosi kesehatan tersebut di atas, 
WHO memberikan pengertian promosi kesehatan sebaga i " the process of 
enablillg ;mfiviriun!s nllrl communities fa i1/crense control over the rieterminants of 
IIeallll and Illereby ill1prove Illeir IIeaUh" (proses mengupayakan individu-individu 
dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningka tkan 
derajat kesehatannya). 

Bertolak dari pengertian yangdirumuska n WHO tersebut, di Indonesia 
pengertian promos i kesehatan dirumuskan sebaga i berikut: "Llpnya IIl1tllk 
mellillgkatkml kelllalllp"flll 11Iasyaraka t me/a Ill; pemuelajarml dar;, aleh, llllhtk, 
ria" bersama mas yarnkat, agar meJ'eka dapnt mello/Dllg dirillyn selldiri, serta 
lIleugelllbaugkall kegintnll ynugbersllmberdayn masyarakat, seslln; sDsin/ blldaya 
setelllpatdml didllkllllg ole" kebijakall pllblik yallg benvawnsall keselzatnll." 
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IlL ANALISIS SITUASI DAN 
ECENDERUNGAN 

A. KEADAAN DAN MASALAH 

Sejak mula i dilaksanakannya konsep promosi kesehatan (sebaga i 
pengembangan da ri pendid ikan kesehatan da n penyu luhan kesehatan) di 
lndonesia, banyak upaya telah d il akuka n. Yang terpenting ada lah telah 
d iterbitkannya kebijaka n teknis promosi kesehatan sebaga i aellan dalam 
pelaksanaan program promosi kesehatan baik di pusat maupun di daerah. 
Kebijakan-kebijakan lain yang telah berhasil d ikembangkan antara lain 
ada lah: 

1. Perilaku sehat sebagai sa lah sa tu pilar dari visi lndonesia Seha t 2010, 
2. Pemberdayaan masya rakat sebaga i salah sa ll! subsistem dari Sistern 

Kesehatan Nasional, 
3. Penyu luhan pe rilaku sehat sebagai sa lah satu sta ndar pe layanan 

minimal bidang kesehatan untuk kabupaten/kota, 
4. Promosi kesehatan sebagai salah satu pelayanan wajib bagi Puskesmas, 
5. Kebijakan perkuatan sosia l dalam rangka konsumsi garam beryodillm, 
6. Kebijakan ten tang kawasan tanpa rokok, 
7. Kebijakan penyelengga raan kabupaten/kota sehat, 
8. Kebijakan program langit biru, dan lain-lain. 

Di sejumlah daera h beberapa dari kebijakan-kebijakan tersebut telah 
ditindaklanjuti dengan d iterbitkannya pe ra turan pe rundang-undanga n 
setempat (nlisalnya Peraturan Daerah). 

Kurang lebih 1.000 orang saat ini bekerja sebaga i pengelola promosi 
kesehatan di pusat dan daera h, wa laupun sebagian masih merupaka n tenaga 
rangka p. Kual itas SDM pengelola promosi keseha tan juga telah ditingkatkan, 
dan telah dibentuk jabatan fll ngsiona l Penyuluh Kesehatan Masya rakat (PKM). 
Pada tahun 2002 terdapat 54 o rang tenaga pengelo la promos i kesehatan pusat 
da n daerah yang mengiku ti pendid ikan formal. Sebag ian besa r untuk jenjang 
pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pasca Saljana. Di ta hun yang sa rna, seba nyak 
658 orang tenaga pengelola prolllosi kesehatan telah dikirilll Illengikuti 
pe latihan, baik pelatihan promosi kesehatan maupun teknjs kesehatan. 
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1. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui radio, televisi, media cetak, 
pameran, mobil unit, penyuJuhan kelompok, dan d iskusi interaktif, 

2. Peningkatan kemitraan dengan LSM, ormas kemasyarakatan, organisasi 
profesi, ormas kepemudaan, ormas wan ita, dan ormas keagamaan, 

3. Pengembangan perilaku hid up bersih dan sehat (PKBS) di tatanan-tatanan, 
ru mah ta ngga (ta hun2002-7.553.91O rumah tangga), tempat-tempa t umum 
(tahun1992- 26.668 buah), institusi pendidi ka n (tahun 2002-53.052 buah), 
tempat kerja (lahun 2002-261.304 buah), dan sarana keseha tan (ta hun 
2002-5.054 buah), 

4. Pengembangan konsep, metode da n teknik promosi kesehatan. Menuju 
penyelenggaraan promosi kesehatan berdasarkan fakta (i'Videllcc-bnscd), 
bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan 
Badan PusatStatistik telah dikembangkan sistem sW"veiJans perilaku berisiko 
terpadu dan sistern informasi PI-IBS. Da lam ka itan in i telah dilaku kan 
pemetaan PJ-I BS di berbaga i ta tanan. Selain itu juga telah dimulai upaya 
penyusunan Profil Pl'omosi Kesehatan. Kemajuan i1mu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK), khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika, 
tampak sangat mendukung pelaksanaa n kegiatan-kegiatan promosi 
kesehatan. 

Gw)a lebih meningkatkan pelaksanaan promosi kesehatan, tela h pula 
d iterbitkan berbagai pedoman dan media, serta dibuat nota kesepakatan (lI/elllO
mllri,llll o!/lnderslnllding - MOU). MOll telah d ibuat misa lnya denga n Ka mar 
Oagangdan lndustr i (KAOIN) dalam rangka pengembangan promosi kesehatan 
di tempat kerja. Kemi traan dengan berbagai organisasi dan lembaga swadaya 
masya rakat (LSM) telah pula dikembangkan. Guna memperluas jaringan 
kemitraan sampai ke tingkat internasiona!, telah ditandatanga ni Oeklarasi 
Jakarta dan Oeklarasi V ientiane tentang Promosi Kesehatan oleh para Menteri 
Kesehatan negara-negara ASEAN. Oa lam rangka program WHO, juga telah 
d ii kuti sejullliah kesepaka tan dala lll pelaksanaan prolllosi kesehata n di 
negaranegara berkependud uk sanga t banyak (lIIegn cOll lltries). 

Oi tingka t masyaraka t, keberhas ilan promosi kesehatan di ta ndai 
dengan adanya perubahan perilaku individu / keluarga, berkembangnya 
kelompok-kelompokyang pedu li kesehatan, dan terbentuknya berbagai upaya 
kesehatan bersumber masyarakat (UKBM). Kesadaran individu dan keluarga 
terhadap status kesehatan d iri sendiri antara lain berupa kesadaran terhadap 
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J"kk, i JiJu gejaia penya"it, pernanfaa tan p karangan dengan ta11aman obat 
lIntuk kelua rga (fOCA), pemanfaatan jamban keluarga, penggunaan air bersm, 
peri laku tidak meroko k, pengaturan gizi seirnbang, dan p elaksanaan perilaku 
hidup bersih dal1 sehat (PHBS) laiflJ1ya. TOGA telah menga larn i peningkatan 
tajam, yakni 5.958 buah pada tahun 1977 menjad i 37.645 bua h pada tahwl 
2000. 

Dari antara individu dan kelua rga te lah pula muncul pelopor-pelopor 
(kader) yan g bisa menjadi teladal1 dan membantu mengernbangkan menjadi 
pedllii terhadap kesehatan (misalnya PKK), dan banyak muncul LSM baru yal1g 
pedu li kesehatan (misa lnya LM3, IPhW, LBH Kesehatan, dan lai n-lain). UKBM 
telab berkembang d i seluruh Indones ia. Misa lnya saja, Pos Pelayananan 
Terpadu (Posya ndu) sa mpai dengan tahun 1998 telah beljumlah sekitar 248.354 
bua h, dan Pondok Bersa lin Desa (Polindes) te lah berjumlah 29.119 buah. 

Sebagaima na d isebutkan di muka, da lam promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat merupakan ujllng tombak, y a n g untuk 
keberhasilannya harus did ukung oleh upaya bina suasana dan advokasi. 
Nam un demikian, da lam dasawarsa te rakhir dirasaka n ba hwa upaya 
pemberdayaan ma syarakat dan ad vokasi kurang mendapnt perhatian, 
khususnya d i daerah . 

Yan g lebih banyak dilaksa nakan dalarn promosi kesehatan adalah 
kegiatan bina suasana, yakni penyuluhan kesehatan melalui media massa 
(te levisi, radio, koran, dan lain-lain), pemasangan spanduk, bil/lJonrri, poster, 
penyelenggaraan pameran, dan lain-l ain . Kegia tan itu pun utamanya 
diJ aksanakan pad a waktu kampanye peri ngatan Hari Keseha tan Nasional, Hari 
Kesehatan sedunia, dan perLngatan la innya saja. 

Semen tara itu, kalaupun diselenggaraka n pemberdayaa n masyarakat, 
kegiatannya kurang dapa t membang kitkan gerakan ma sya rakat untuk 
me mbangun (callllll/illi ly deve/aplllel/I). Pemberdayaan ma sya rakat yang 
diselenggarakan masih menempatkan masya rakat sebagai obyek dan upayanya 
lebih banyak berllpa bantuan kemanusinn n (c/tnrity) yan g bersifa! mendesa k 
(cmcrgellcy). Penggerakan (mobilisas i) bani bersifat semen tara dan baru pada 
tahap pengembanga n. 

IkJim feodalisme dan patemalisme di sebagian besa r masya rakat masih 
kuat, di samping masih kuatnya orientasi kepada bi rokrat. Padahal, para bLrokrat 
dan penye.l enggara pelaya nan keseha tan pada umu rnnya bel urn memahanti 
bagaimana memberd ay aka n masy arakat seca ra profesional. Ter mas uk 
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memilih (choice) serta menentukan prioritas p rog ram keseha tan ses ua i 
Kebutuhan masya rakat. Se ring ka li intervensi ya ng dilaksa nakan jus tru 
mencjptakaJ] ke tergantungan~ rnasya raka t kepada pemerintah, bukan 
kemandirian masyarakat. 

Walaupun telah mulai berkembang kesada ran masyarakat untuk 
de teks i dini gejala penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain, tetapi seca ra 
wnllm masyarakat bel urn menganggap pemeriksaan kesehatan (check up) sebagaj 
kebutuhan . Selain itu, sebagiatl besal'masyarakat juga belum mengetahui secara 
pasti dan benar gejala-gejala dini berbaga i penyakit dan masalah keseha tan. 

Dengan demikian maka sesungguhnya masyarakat pada umumnya 
belum memiliki keped ulian terhadap upaya pencega han dan pemberantasan 
penyakit serta masalah-masalah kesehatan lainnya. Sementara itu, pemanfaatan 
sa rana keseha tan oleh masyarakat mas ih rend ah, a pa lagi di kalangan 
masya rakat miskin dan kelompok rentan . 

Oi sa mping karena pengetahuan dan sikap masyarakat yang masih 
kurang, rendahnya pemanfaatan sa rana kesehatan juga akibat sikap petugas 
kesehatan yang masih kurang peduli (kurang responsif) terhadap masyaraka t, 
dan kurang memiliki kemampuan dalam teknik-teknik pemberdayaan 
masya raka t. Juga akibat masih banyaknya petugas kesehatan yang tidak mau 
bekerja di daerah perdesaan. Sedangkan UKBM yang ada masih jauh dari 
memadai diband ingkan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal UKBM-UKBM 
yang ada pun masih sanga t terga ntung kepada bantuan pemerintah. Posyandu 
misa Ln ya, dilapo rkan jumlahnya te ru s rnenurun akibat kris is ekonomi. Jumlah 
Posyandu ya ng pernah menca pai 248.354 buah paela tahun 1998, pada tahun 
2001 merosot menjadi 202.676 buah. Penurunan jumlah Posya ndu dikarenakan 
banyaknya kader kesehatan yang mengundurkan diri (drop Dil l), yaitu sekitar 
40 %, akiba t kurangnya kemandi ri an masya rakat. Posya ndu yang ad a 
kebanya kan ada lah memang Posyandu Pratama (42,4 %), ya ng masih 
memerlukan d ukungan pemerintah, sedangkan Posya ndu Purnanla hanya 
18,7 %, dan Posyandu Mandiri hanya 3 % saja. 

Kelompok-kelompok dalam masya raka t ya ng peduli te rh ada p 
kesehatan seperti Pokmair (kelompok pemakai air bersih), KPKl A (kelompok 
peminat kesehatan ibu dan anak), da n kelompok-kelompok lainnya, saa t ini 
tampak menu run juga jwnJahnya dan bahkan nyaris puna h. Sistem kesiagaan 
di masya rakat, ya ng d iharapkan dapat mengu rangi kematian ibu dan anak, 
serta masa lah kesehatan akibat bencana, belum berkembang. 
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Di hidangobat, masih sangat banyak masyarakat yang tiJak mengetahui 
dan tidak menyukai obat generik. H al ini diperberat oleh masih ba nyaknya 
praktik petugas kesehatan ya ng menyebabkan penggunaan obat secara tidak 
rasiona!. Sedangkan yang sudah mau mcnggunakan obat generik menghadapi 
masalah karena kinerja petugas kesehatan yang tidak mend ukung tersedianya 
obat gerrertks ,TIl meratrr. Sefai:n ittt;-perilaku penyalahglHlaan obatyftal'ketika, 
psikotrop ika, dan zat ad iktif lain (napza) d i ka langan l11asyaraka t, bahkan juga 
pejabat pemerintah dan pejaba t negara lairulya, masih terus berkembang. 

Di bida ng pembiayaan kesehatan, pemberdayaa n masyarakat juga 
belum dilaks311akan secara optimal. Ha l ini d itandai dengan masih sed ikjtnya 
masyarakat yang dilindwlgi oleh jantinan pemeliharaan kesehatan, yakni sekitar 
20,2% pada tahun 2002. Pada tahun yang sa ma baru 24,89% pekerja formal 
yang masuk Jamsostek, da n seki tar 26.400.000 orang pekerja informal belum 
dilindwlgi dengan jaminan pemeiillaraan kesehatan. Sementa ra itu dana schat 
ya ng merupakan bentuk peran serta masyaraka tdalam pembiayaan kesehatan, 
yang telah berkembang d i beberapa daerah, menjadi mati akibat adanya Ja ring 
Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) da ri pemerintah. WaJaupun sudah 
banyak kelompok atau LSM yang pedu li kesehatan, akan tetapi gerak langka h 
mereka belum sinergis dan kovergen (searah dan sefokus) dalam melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat di bidang-bidang khusus daJamlingkup kesehatan. 

Kesemuanya iill menunjukkan ba hwa pemberdayaan, ba ik terhadap 
masyaloakat maupun terhadap pe tugas kesehatan dan p ihak-pLhak lain, masih 
kurang berhasil. Kekurang-berhasilan itu dikarena kan upaya pemberdayaan: 

1. Tidak terintegrasi secara baik dengan upaya kesehatan, 
2. Kurang komprehens if (tidak s inkron dengan upaya bina suasana dan 

advokasi ya ng d ilaksanakan). 

Dengan demikian maka promosi kesehata n menjad i terl epas dad 
masalah-masa lah yangsesungguhnya dihadapi oleh upaya kesehatan, sehingga 
tidak mengenai secal·a tepat sasaran-sasara n ya ng seharusnya d ituju (ind iv idu, 
ke luarga, kelompok, masyarakat umU lll , pe tu gas kesehata n, pe nga rn bil 
keputusa n, penya ndang dana, da n lain-l ain). Promosi kesehatan kurang dapa t 
berperan dalam arus tenga h (Illninstremll) pembangunan kesehatan . Hal ini 
teruta ma akibat kurallgnya sa ling-hubung (Iil/kage) antara pengelola promosi 
kesehatan di tingkat pusat dengan pengelo la promosi kesehatan di tingkat 
provinsi, kabupaten, dan kota, sejak d ilaksa naka nnya o tonom i daera h. 
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Selain' tu jug kur·ang ku-ablya SD ... 1 pen£c!c !a p:m~'losi kesehatan di 
daerah . Wa laupun pada saa t ini telah terdapa t jabata n fun gsional PKM dan 
sebagian pengeloia promosi kesehatan sudah mendud uki jabatan tersebut, tetapi 
tunjangan jabatannya bel urn d ibayar olel1 Pernerintah Daerah . Dengan demikian 
maka para pengelo la promosi kesehatan tersebut belum dapat benaJ'-benar 
bekerja secara profesional dan purnawaktu, karena masih harus mera ngkap 
tugas-tugas lain. Keberadaan mereka pw, belulll sa mpa i ke Puskesmas karena 
belum adanya pengembangan ketenagaan promosi kesehatan. Secara kualitas, 
pa ra pejaba t fun gsiona l PKM yang ada masih perlu mendapatkan banya k 
pelati han, karena sebagian besar mereka mend uduki jabatannya melalu i 
pemutihan (ill/pasillg). 

Perencanaan dan perancanga n promosi kesehatan belum berdasarkan 
kepada data yang baik (evidellce based), karena s istem informasi tentang perilaku 
sehat baru dalam ta hap pengembangan . l ndikator-ind ikatornya pun masih 
memerlukan peninjauan ulang agar lebih dapa t menjam.i n d iperolehn ya data 
secara benar da n reguler. Keadaan itu masih di perberat dengan berva rias inya 
posisi organisasi pengeloia promosi kesehatan dan d i sebagian daerah pos is i 
tersebu t bah kan kma ng tepat. Posisi unit-unit pengeloia promosi kesehatan 
banyak yang tidak memungkinkan diselenggaraka nnya secara efektifdan efisien 
fungsi -fungsi promosi kesehatan. 

B. KECENDERUNGAN 

Na mun demikian, kecenderungan menunjukkan arah yang baik. Akan 
d irevis inya Und ang-Unda ng No. 22 tahun 1999 ten tang Pemerintahan Daerah 
memberi kan harapan d itatanya kelllba li hu bungan hi l'a rki antara Pelllerin tah 
Pusat, PemeriJl ta h Prov ins i, dan Pemeri nta h Kabupaten / Kota. Hal in i tentu 
akan berdampak positif bagi sa linghubung d i bida ng promosi kesehatan. 

Digalakkannya praktik kepemerintahan ya ng ba ik (good governallce), 
yang menghenda ki keliasa ma an tara pelllerintah, Illasya rakat, dan dUJlja usa ha, 
akan semakin menyadarkan berbaga i p ihak tentang pentingnya prolllos i 
kesehatan . 

Hal ini sudah Illu lai tampak denga n semaki n banya knya di bentuk 
lelllbaga ya ng mencerminka n penyelengga raa n pengelo laan yang baik (good 
goverll al1ce), seperti Forum Prov insi Sehat d i Prov ins i, Dewan Kesehatan 
Kabu paten/ Kota d i Kabupa ten /Kota, dan Badan Penyantun Puskesmas d i 
Kecamatan. 
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Pt.'I'i::lulpingan slt UklUl' organi asi Pelnerinlah, bail< eli Pusat maupun...-U 
Oaerah, ak(l n menyebabkan semakin di perlukannya pejabat-pejabat fungsional. 
J lal in i merupakan kecenderungan yang baik bagi meningka tnya perkuatan 
terhadap jaba tan fun gsional PKM. Sedangkan upaya pembena han kembaJi 
Puskesmas (reformasi Puskesmas), revitalisasi Posyandu, serta pengembangan 

lagaan I asyaral<at_k memmffikafl l<ematiaR-;.eIHlaA anal< sefta masaJAA 
keseh ata n akibat benca na , a kan berdampak ke pada kecend e run ga n 
ditempa tkatmya tenaga- tenaga PKM (pejaba t fungsional) sampai ke Puskesmas. 
Apa lagi dengan ditetapkannya promosi kesehatan sebaga i pelayanan wajib 
bagi Puskesmas. 

Semen tara itu, kesadaran akan pentingnya dukungan pemberdayaan 
masyarakat yang nyata bagi progra m-program kesehatan, akan menciptakan 
kecend erungan untuk dirumuskannya integrasi yang jelas dan komprehensif 
pro rnos i kesehatan bagi setiap program kesehatan. 

Akatl tetapi di lain pihak tantangan bagi promosi kesehatan juga akan 
semakin besa r. Masalah-masa lah kesehatan berkembang semakin banyak dan 
rumit akibat adatlya transisi epidemiologi. 

Penyakit-penyakit infeksi masih bertahan , bahkan sela in munculnya 
penya kit-penyakit infeksi baru (HJV / AIDS, SARS, dan lain-lain), penyakit
penyaki t infeksi yang mulai surut ternya ta kemba li merebak (frambusia, 
kus ta, dan la in-la in) . Semen ta ra itu, penyakit-penyakit tidak menular 
(termasuk penyakit degenerated telah menduduki peringkat tinggi sebagai 
penyebab kematian . Globalisasi akan berdampak juga terhadap perilaku 
dan gaya hidup masyarakat. 

Selain perilaku dan gaya hidup yang positif terhadap kesehatan, akan 
semakin banyak pula perilaku dan gaya hidup yang nega tif terhadap kesehatan. 
Semakin meningkatnya mobilitas penduduk, akan mengakibatkan semakiJl 
mud almya penuiaran penyakit. Semakin berkembangnya pendayagunaan 
IPTEK akan mendorong semakin ban yaknya perilaku kurang gerak, konsumsi 
gizi tidak seimbang, dan lain-lain, yang rnengakibatkan timbulnya obesitas dan 
berbagai penyakit tidak menular. 

Dengan d emikian ma ka semakin dipe rlukan upaya promos i 
kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Peningkatan 
pendayagun aan IPTEK di bidan g kese ha tan ju ga memiliki dampak 
samping beru pa perilaku nega tif d i kalangan petugas kesehatan. Mereka 
cenderung serna kin tid ak responsif terhadap masyarakat dan ba hkan dapa t 
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menillgkatkan perilaku penyalahgwlaan obat, narkotika, psikotropika da n zat 
adi ktif lain (napza), ba ik di kalangan masyaraka t maupWl pejaba t pemerintah 
dan pejaba t negara. 

Oa mpak nega tif la in ad a lah semakin marakn ya peril aku se ks 
menyimpang yang akan meningka tkan kasus )-fIV / AIDS dan kesimpangsiuran 
informasi ya ng menciptakan suasa na yang dapat menimbulkan depresi (stress). 
Semakin berkembangnya oba t dan pengoba tan tradisional, baik ya ng as li 
Indonesia maupun yang dari Iu ar negeri , menuntut mellingka tnya peran 
promos i kesehatan agar masya raka t dapat mendayagunakan oba t dan 
pengobatan trad isional yang bennan£aat, bermutu dan aman~ sesuai stand ar. 

C. ANALISIS KEKUATAN,KELEMAHAN, ANCAMAN DAN 
PELUANG 

Mencermati uraian tersebut di atas, dapa t disimpulkan adallya fakto r
faktor kekuatan, kelemahan, ancamall, dan pe luangda lan1 rangka peningka tan 
promosi kesehatan. 

Kekuatan yang ada mel iputi: 

1. Oitetapkan nya paradigm a sehat yang mengutamakan kegia tan promotifdan 
preventif, 

2 . Ditetapka nnya pemberdayaan masyarakat sebagai sa lah satu subsis te m dari 
Sistem Kesehatan Nasional, 

3. Oitetapkannya penyuluhan peril aku sehat da lam standar pelayanan mini
mal 

4. Dite tapkannya promosi kesehatan sebaga i pelayanan wajib Puskesmas, 

5. Oitetapkannya kebijakan di berbaga i program seperti ga ram beryodiuJll, 
kawasa n tanpa rokok, dan lain-lain, 

6. Dite tapkannya jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masya rakat, 

7. Semakin meningka tnya kesada ran pengelo la program kesehata n akan 
pentingnya promosi kesehatan. 

Kelemahan-kelemahan yang ada meliputi : 

1. Kura ngnya sal ing-hubu ng (lillknge) di bidang promosi kesehatan anta ra 
pusat, prov insi, dan kabupatenj kota, 

13 
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2. Posisi organisasi pengcloia promosi keschatan belum standar, 

3. J um iah da n k ua li tas tl:Jlaga pen~eluia prulllusi kest::ha lan beiunl men1cld ai, 

4. Jaba ta n fungsiona l PKM beiullll11antap, 

5. Sistem informasi per ilaku seha t belum berkembang, 

-6. Promo,,; sehar..m behtm t i1'l~ p rogram pregranr 
kesehatan, sehinggga promosi kesehatan belum dapat herperan eli arus tengah 
pembangunan kesehatan. 

Sementa ra itll, peluang yan g ada melipub : 

1. GlobaJisasi dan kemajuan [PTEK, khu susnya di bidang telekomunikasi dan 
informatika, 

2. O tonomj daerah yang melllungkinkan berkembangnya promosi kesehatan 
yangsesuai dengan kebutuhan setempa t, 

3. Peramp inga n s truktur o rga ni sas i, ya n g berarti pendayagun aa n 
jaba tan-jabatan fun gsional, 

4. Akan diubalUlya Undang-Undang No. 22 tahull1999 yang memungkinkan 
adanya kejelasan wewenang provinsi, 

5. Digalakkannya praktikgood gavenrnllce yang memacu peningkatan kemitraan 
an tara pemerintah, masyaraka t, dan duma usaha. 

Sedangkan ancaman berupa: 

1. Semakin banyak, beraga m, dan kompleksnya masa lah-masa lah keseha tan, 

2. Meningkatnya perilaku negatif masyarakat bagi kesehatan, 

3. Terjadinya dehumanisasi pelaya nan keseha tan. 

D. ISU STRATEGIS 

Menyimak keadaan dan masa lah serta kecenderungannya tersebutdi 
a tas, dapat ditetapkan bebera pa isu s trategis sebaga i be rikut: 
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Kebijakall ProllJosi Keseltafall. 
ISLI ini berkaitan d engan penting nya dite tapkan ke bijaka n dan peratura n 
perundang-unda ngan d i bidang promosi keseha tan, baik di pusa t maupun 
di daerah, yang dapat d igunaka n sebagai dasar a tau landasa n peningka tan 
promosi kesehata n. 
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Isu ini berkaitan denga n perlunya dikembangkan sumber daya untuk 
penyelenggaraan promosi kesehatan, baik d i daerah maupun di pusat. 
Sumber daya inj meliputi SDM, dana, dan sumber daya lajnnya. 

Pellgemballgall Orgallisasi Prolllosi Keseltatall . 
Isu ini berkaitan dengan perlunya diupayakan posisi unjt-unit pengelola 
promosi kesehatan yang tepat baik di ga ris depan, eli daerah maupun di 
pusat, serta ditingkatkannya manajemen dan kinerja unit-unit tersebut. 

/1ltegrasi da" Sillkro1l;sasi PromosiKeselrata1l. 
Isu ini berkaitan dengan perlunya dikembangkan dan dilaksanakan integrasi 
promosi keseha tan ke dalam program-program kesehatan serta 
diupayakannya s inkronisasi anta ra pemberdayaan masyaraka t, bina 
suasana, dan advokasi. 

Lmlilasall Fakta . 
Isu inj berkaitan dengan pentingnya perenca naan dan perancangan promosi 
kesehatan denga n mendayagunakan data atau fakta. 

Kerjasa111a dan Kemitraa1l, 
Isu illi berkaitan dengan perlunya dikembangkan terus kerjasama dan 
kemitraan baik lintas sektor maupun dengan unsur-UIlSur masyarakat, dan 
dUilia usaha. 

• Metode, Tekllik dall Media . 
Isu ini berkaitan dengan perlunya dikembangkan terns metode, teknik, dan 
media promosi kesehatan yang sesuai untuk masyarakat dengan ciri-c iri 
tertentu. 

Kemamp"all Daerah . 
Isu ini berkaitan dengan perlunya pengembangan kemampuan daerah, 
khususnya daerah kabupaten dan kota, dalam penyelenggaraan promosi 
kesehatan. Daerah kabupaten dan kota merupakan titik berat otonomi daerah 
dan sekaligus sebagai ujung tombak bagi keberhasilan promosi kesehatan 
secara nasionaL 

15 
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IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

A VISI PROMOSIKES.EHAT AN 

Memperhatikan keadaan , masalah dan kecenderungan dalanl analisis 
tersebutdi atas, perlu ditetapkan Visi Nasional Promosi Kesehatan. Oleh karena 
promosi kesehatan merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai Vis i 
" Indonesia Sehat 2010", maka Visi Nasional Promosi Kesehatan ditetapkan 
sebagai: "Perilnk" Hidup Bersi'" & Se/wl 2010" atau "PHBS 2010". Adapun yang 
dimaksud dengan "Peri laku Hidup Bersih & Sehat 2010" adalah keadaan di 
mana ind ividu-individu da lam rum ah tan gga (ke luarga) masyarakat 
Indonesia telah melaksanakan peri laku hidup bersill dan sehat (PHBS) dalam 
rangka: 

1. Mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masa lah kesehatan lai n, 

2. Menanggulangi penya kit da n masa lah-masa lah kesehata n la in, dala m 
rangka meningkatkan derajat kesehatan, 

3. Memaruaatkan pelayanan kesehatan, serta 

4. Mengembangkan da n menyelengga rakan upaya keseha tan bersumber 
masyarakat. 

B. MISI PROMOSI KESEHAT AN 

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi Nasional Promosi Kesehatan 
adalah : 

1 . Memberdaya kan ind ividu, keluarga, dan kelompok-ke lompok d alam 
masya raka t, ba ik mela lui pendekatan individu dan keluarga, maupun 
melalui pengorganjsasian dan penggerakan masyarakat. 

2. Membina sua sana atau lingkunga n yang kondusif bagi terciptanya periJaku 
hid up bersih dan sehat masya rakat. 

3. Mengad vokasi para penga mbil keputusan dan penentu kebijakan serta 
pihak-pihak lain ya ng berkepentinga n (stake/w/ders) ria /alii rangka: 

16 

• Mendorong d iberlakukannya kebijakan dan peraturan peru ndang
undangan yang berwawasan kesehatan 
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• "f\tfe gmtegr.;:.<;-il-a ::-ronlosi k-eseh t '1, IUlSU nJ' 2. remberdayaen 
masyarakat, dalam program-program kesehatan. 

• Meningkatkan kemitraan si nergis an tara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, serta an tara pemerintah dengan masyaTakat 
(termasuk LSM) dan dunia usaha. 

• Meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan pada 
khususnya dan bidang kesehatan pada umumnya. 

C. TUJUAN DAN SASARAN PROMOSI KESEHAT AN 

Sesuai dengan Visi dan Misinya, Tujuan Umum dari promosi kesehatan 
adalah meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan 
masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan yang 
bersumber masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang kondusif wltuk 
mendorong terhentuknya kemampuan tersebut. SedangkanSasaran atau Tujuan 
Khususnya ada lah : 

1. Individu dan keluarga 

• Mernperoleh informasi kesehatan melalui herbagai saluran baik langsung 
rnaupun media massa. 

• Mempunyai pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memelillara, 
meningkatkan dan melindwlgi kesehatannya . 

• Mempraktikkan perilaku hidup bersill dan sehat (PHBS), menuju keluarga 
atau rumah tangga sehal. 

• Mengupayakan paling sedikit salah seorang menjadi kader kesehatan 
bagi keluarganya. 

• Berperan aktif dalam upaya/ kegiatan kesehatan. 

2. Tatanan sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat 
unlurn 

• Masing-masing tatanan rnengembangkan kader-kader kesehatan. 

• Mewujudkan tatanan yang sehat men uju terwujudnya kawasan seheH. 

3. Organisasi kemasya rakatan/organisasi profesi/LSM dan med ia massa 

Menggalang potensi untuk mengembangkan perilaku sehat masyarakat. 

• Bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan sehat. 

17 
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• Menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung peruba han 
perilaku masyarakat. 

4. Program/petugas kesehatan 

Melakukan integrasi promosi kesehatan da lam program dan kegia tan 
kesehatan. 

• Mendukung tumbuhnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, 
khususnya melalui pemberdayaan individu, keluarga, dan atau kelompok 
yang menjadi kliennya. 

• Meningkatkan mutu pemberdayaan masyarakatdan pelayanan kesellatan 
ya ng memberikan kepuasan kepada masyaraka t. 

5. Lembaga pemerintah/politisi/swasta 
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• Pedu li dan me ndukung upa ya keseha ta n, minimal da lam 
mengembangkan lingkunga n dan perilaku sehat. 

• Membua t kebijakan dan peraturan perundang-und anga n dengan 
memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan. 
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Penyelenggaraan Misi dalam rangka menca pai Visi Promosi Kesehatan 
tersebut di atas perlu memperhatikan ra mbu-rambu dalam koridor Kebijakan 
sebagai berikut: 

1 . Promosi kesehata n diselenggaraka n da lam keran gka desentralisa s i 
untuk mewujudkan otonomi daerah di bidang kesehatan g una mencapa i 
Visi Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/ Kota Sehat, Provinsi Sehat, 
dan Indonesia Sehat 2010. Oleh karena itu, penyelenggaraan promosi 
kesehatan di tingkat Pusa t, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diarahkan untuk 
menciptakan kemampuan masyarakat untuk menolong dil'inya send iri dan 
mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyara ka t, yang 
d iperlukan da lam menca pai Indonesia Sehat, Provinsi Sehat, dan 
Kabupaten/ Kota Sehat. 

2. Promosi kesehatan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan 
kegiatan terdepan ya ng harus terpad u dengan kegiatan-kegiatan program 
kesehatan. Oleh karena itu, harus selalu diupaya kan integrasi promosi 
kesehata n ke dalam setiap program kesehatan, sejak dari tingkat Pusat, tingkat 
Prov insi , sa mpai ke tingkat Kabupaten/ Kota, bahkan Kecamatan. lntegrasi 
ini haru s d icerminkan pula dalam koordinasi peny usunan anggaran 
kesehata n. 

3. Sebaga i pe rwujudan paradigma se ha t, promos i kese hata n harus 
mengu tamakan terciptanya perHaku masyarakat untuk meneegah timbulnya 
masa lah-masalah kesehatan melalui upaya-upaya promotif dan preventif, 
tanpa menga baikan terciptanya peril aku masya rakat untuk mengatas i 
masa lah-masalah kesehatan yang suda h terjad i melalui upaya-upaya kuratif 
dan rehabiJitatif. 

4. Upaya mengubah dan atau menciptaka n periJaku sehat melal ui promosi 
kesehatan harus d idukung oleh upaya-upaya la in yang berkaitan seperti 
pemberlakuan kebijakan dan peraturan perundang-undanga n, peningkatan 
keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan sistem 
jaminan pemelih araa n kesehatan masya rakat, subsidi bag i masyaraka t 
miskin, penyediaan sarana-sarana umulll untuk kesehatan lingkunga n, dan 
lain-lain. 
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5. Strategi dasa r utama promosi kesehatan ada lal! Pemberdayaan Masyarakat, 
yang d ipcrkuat dengan Bina Suasana da11 Advokasi. Dengan demikian, 
Pemberdayaan Masyarakat harus mendapat perhatian memadai sebagai 
ujung tombak keberhas ilan promosi kesehatan. Untuk meningkatkan 
efekti vitas promosi kesehatan, di dalam Pemberdayaan Masya raka t, Billa 
uasa na, ctanJ'\dvakast harusditerap aft-priRSif>-f'T~ K-em#faan, y ng 

mencakup kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. 

6. DinasKesehatan Kabupaten/Kota merupakan penanggung jawab promosi 
kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
bertugas mengkoordinasikan, meningkatkan dan membina Pemberdayaan 
Masyarakat yang diselenggal'akan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, dan 
sara na-sa.rana kesehatan lain di wilayahnya. Selain itu , Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota juga bertugas mendukung gerakan Pemberdayaan 
Masyarakat yang diselenggarakan dengan menyelenggarakan Bina Suasana 
dan Advokasi di tingkat kabupaten/ kota. Bina Suasana dan Advokasi ini 
harus direncanakan dan diselenggarakan dengan baik, sehingga sinkron 
dengall gerakan Pemberdayaan Masyarakat, baik dari segi isi maupun waktu 
penyelenggaraannya. 

7. Dinas Kesehatall Provinsi merupakan penallggung jawab promosi kesehatall 
di tingkat provinsi. Dinas Kesehatall Provinsi bertugas mengkoordinasikan, 
mengembangkan dan memiasilitasi Dinas Kesehatan Kabupa ten/ Kota d i 
bidang promosi kesehatan. Selain itu, Dinas KesehatallProvinsi juga bertugas 
memperkuat Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan di tingkat 
kabupaten/ kota melalui pendidikan-pelatihan (diklat) dan upaya-llpaya 
lain, serta mendukwlgnya melalui Bina SuaSalla dan Advokasi di tingkat 
provinsi. 

8. Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan merupakan penanggwlg 
jawab promosi kesehatan secara nasional. Pusat Promosi Kesehatall bertugas 
mengembangka n kebijakan, pedoman, dan standar di bidang promosi 
kesehatan, termasuk pedoman integrasi promosi kesehatan ke dalam pro
gram-program kesehatan, pedoman penyelenggaraan promosi kesehatan di 
daerah, dan lain- lain. Se lain itu, Pusat Promosi Kesehatan bertugas 
me.miasilitasi dall mengkoordinasikan penyelenggaraall dan pengembangan 
promosi kesehatan daerah, serta mendukungnya mela lui Bina Suasana dan 
Advokasi d i tingka t nasional. 

9. Da lam rangka promosi kesehatan, ba ik secara nasionai, di tingkat provinsi, 
maupun di tingkat kabupaten/ kota, kemitraan hams dikembangkan dengan 
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pemerintah, maupwl unsurunsur masyarakat dan dunia usaha (swasta). 
Kemitraan ini diarahkan guna mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan 
yang baik (good governance). 

10. Guna rneningkatkan promosi kesehatan dengan berlandaskan kepada fakta 
(evidence-based), hams dikembangkan pendayagunaan data dan informasi 
dalaln perencanaan dan perancangan promosi kesehatan, pencatatan dan 
pelaporan, serta sistem informasi di bidang promosi kesehatan. Hal-hal ini 
harus dilakukan sejak dari tingkat kabupaten/kota, sampa i ke tingka t 
provinsi dan secara nasional. Dalam rangka ini, penyusunan Profit Promosi 
Kesehatan Kabupaten/Kota, ProfiJ Promosi Kesehatan Provinsi, dan Profil 
Promosi Kesehatan Tndonesia, perlu mendapat perhatian yang seksama . 

11. Profil Promosi Kesehatru1 selain merupakan sarana penyedia data di bidang 
promosi kesehatan, juga diarahkan sebagai sarana wltuk memantau dan 
mengevaluasi penca paian perilaku sehat sebagai komponen dari Indonesia 
Sehat, Provinsi Sehat, dan Kabupaten/Kota Sehat. Dalam rangka otonomi 
daerah di bidang kesehatan, Profil Promosi Kesehatan diarahkru1 sebagai 
saran a perbandingan (benchmarking) antara satu daerah dengan daerah 
lain, dan satu institusi dengan institusi lain. 

12.Peningka tan kemampuan promosi kesehatan, baik d i kabupaten/kota, 
maupun di provi nsi dan pusat, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan dan denga n mendayagunaka n kemajuan-kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

13. Peningkatan kemampua n promosi kesehatan, baik di kabupaten/ kota, 
maupw1 di provinsi dan pusal, dilakukan dengan mengembangkan sumber 
daya dan infrasb'u ktur, dengan mengutamakan pengembangan sumber daya 
manusia (SDM). Dalam rangka ini peningkatan kemalllpuan tenaga-tena ga 
kesehatan di Puskesmas, Rumah Saki t, dan sa rana kesehatan lain dalam 
pemberdayaan Illasyarakat haru s diupaya kan. Selain itu penempatan 
pejabat-pejabat fun gsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, 
RlImah Sakit, sarana kesehatan lain, dan Dinas Kesehatan, serta pembinaan 
kualitasnya, juga harus menjadi perhatian utama. 

14. Pengembangan SDM pelaksanana promosi kesehatan dilaksanakan secara 
terpad u denga n pengembangan SDM kesehata n pada ulllumnya serta 
diarahkan untllk meningkatkan profesional isme dan kesejahteraan. 
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15. Ualam rangka mewujudkan paradigma sehat dan memperkuat promosi 
kcsehatan di kobupaten/ ko ta, prov ins i, dan pusa t, perl!..! d iupayaka n 
pengorga nisasian promosi kesehatan yang memadai, sehingga mampu 
menampung tugas-tugas yang d ibebankan, mengelola sumber daya ya ng 
dibutuhkan, dan mengakses selu.ruh program kesehatan yang didukungnya. 

B- STRATEGI 

Agar kebijakan nasiona l tersebut di atas dapa t diterapka n, maka 
ditetapkan strategi peningkatan promosi kesehata n nasionai sebagai berikut: 

1. Pellgelllballgall Kebijakall Promos; Kesehatall Daerah. 

Stra tegi inj dilaksanakan da lam rangka mengupayakan adanya landasan 
hukum yang memperkua t penyclcnggaraan promosi kesehatan d i daerah. 
Sebagai ti ndak la nju t pene tapan Keb ij akan Promos i Kese hata n 
Nasiona l ini , di se tiap daerah hal"US diupaya ka n terbi tnya pe ratu ran 
perUndaJlgan-undanga n daerah tentang Ke bijakan Promosi Kesehatan 
se tempat. 

2. Pel1-illgka ta ll Sumber Daya Pl'omosi Keselzatall. 

22 

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan SOM, dana, dan sumber 
daya lain yang diperlukan untuk penyelenggaraa n promosi kesehatan. 
Pening katan SDM dilaksa naka n denga n meng utamakan pe ning katan 
ke llla.mpu an te naga-tenaga kesehatan yang berada eli garis depan, yai tu 
Puskeslllas (perawa t, bidan, sani tarian, dan lain-lain), Ru rnah Sakit, dan 
sa rana kesehatan lain, el i bidang penlberdayaan masya rakat. 

Oi sa mping itll ditingkatka n pula jllmlah dan kua litas pejabat-pejabat 
fungsional Penyuluh Kesehatan Masyaraka t, baik d i garis de pa n, Illaupun 
d i Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, d i Dinas Kesehatan Provins i, dan eli 
Departemen Kesehatan. 

Pengembangan jejaring advokasi serta peningkata n ketepatan, jUlll iah dan 
kemampuan pa ra aelvokator e1a lalll rangka promosi kesehatan juga harus 
diperhatikan. Aga r efektif, advokasi dilakukan dengan mengede pankan 
tenaga-tenaga kesehatan yang Illenguasai benar perlllasalahan (profess ional). 
Denga n demikian, peran organisasi-organisas i profesi kesehatan da lam 
aelvokas i sanga t besar. 

Peningkatan dana d ilaksanakan dalam rangka meningkatka n pembiayaan 
untu k keg iata n promosi kesehatan, ba ik eli kab upaten/kota maupu n el i 
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Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) d i kabupaten/ kota dan 
provinsi dilakukan dengan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Peningka tan pembiayaan promosikesehatan 
pusat dan daerah melalui Anggaran Pembiayaan dan Belanja Nega ra 
(APBN) dilakukan dengan advokasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 
Departemen Keuangan, dan pihak-pihak terkait lailUlya . 

Peningka tan pembiayaan promosi kesehatan melalui sumber-sumber lain 
d ilakukan denga n advokasi dan kemitraan kepada penyandang dana dan 
pihak-pihak lain. Sedangkan peningkatan sumber daya lain akan diJakukan 
seiring denga n peningkatan dana atau sumber daya pembiayaan promosi 
kesehatan . 

3. Pellgelllballga ll Orgall;sasi Pro1llosi Kesehatall . 

Strategi ini dilaksanakan baik di kabupaten/ kota, provinsi, maupun pusat, 
dalam rangka mengupayakan posisi yangsesuai bagi wlit pengelola promosi 
kesehatan agar mampu menampung tugas-tugas yang dibebankan, mampu 
mengelola sumber daya yang dibutuhkan, dan mampu mengakses seluruh 
program kesehatan yang didukungnya. Bilamana posisi ini telah dapat 
dicapai, maka pengembangan organisasi diarahkan untuk upaya-upaya 
peningkatan manajemen dan kinerja promosi kesehatan. 

4. Il1tegrasi dall Sillkrouisasi Promosi Kesehatall. 

Strategi ini d il aksa nakan denga n terlebih dulu menyusun Petunjuk 
Pelaksanaa n (Juklak) Integra si Promos i Keseha tan Dalam Program 
Kesehatan. Juklak ini sedapat mungkin jelas merinci rancangan (design) 
promosi kesehatan untuk berbagai tatanan (setting) yang sesuai dari antara 
tatanan yang ada (tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, 
tatanan tempat ke rja, tatanan tempat-tempat umum, dan tatatan sarana 
kesehatan). 

Ju klak tersebut disusu n oleh Pusat Promosi Kesehatan bersama denga n 
seluruh unit pengelola program kesehatan di Departemen Kesehatan, dengan 
mendapat masukan dari daerah. Pedoman ini aka n d igunakan di garis 
depan, di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun d i Dinas Kesehatan 
Provinsi dan di Departemen Keseha tan dalam penyelengga raan promosi 
kesehatan. Dengan strategi ini juga akan diupayakan agar kegiatan-kegiatan 
Pemberdayaa n Masyarakat dapa t tepat didukung oleh atau sinkron denga n 
kegiatan-kegiata n Bina Suasana dan Advokasi, melalui perencanaan dan 
penjadwa lan ya ng pari puma dan terpadu . 
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Kcgintnn Pcmbcrdayaan Masyara kat t id a k sa ja terba tas kepada 
pemberdayaa n ind ivid u (termasu k pasien) dan keluarga, melainkan juga 
pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat melalui pengorganisasian 
dan penggerakan masyarakat ( CO lli III II nity orgnnizntion dan cOlll lll tt nily 
deve/opll/ent). Di d ala In s tra tegi ini terca kup revitalisasi kad er-kad er 
keseb t ll-cie gnus mbaugkan s is tem m ao :ljc m e n kade r yang eslla..i-

5. Pelldayag li llaall Data dan Pellge1llballgall Sis tem r,,/ormasi Prolllosi 
Kesehatall . 

Strategi ini d ilaksanakan dalam rangka peningka tan ku alitas perencanaan 
dan perancangan promosi kesehatan, guna mew ujudkan promosi kesehatan 
yan g berd asa r kepada fakta (ev idence-based). Dengan strategi ini akan 
ditingkatkan pencatatan dan pe iaporall serta cara-cara lain (misa lnya 
penyelenggaraan survei dan pemanfaa tan hasil-hasil surveil dalam rangka 
pengell1bangan sistim informasi promosi kesehatan. Termasuk dalam strategi 
ini ada lah penyusunan dan pengembangan Profil Promosi Kesehatan 
Kabupaten/ Kota, Profil Promosi Kesehatan Provinsi, dan Profil Promosi 
K esehatan Lndonesia. 

6. Penillgkatau Kerjasama dan Kemitraall , 
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Stra tegi in i di laksanakan dalam rangka meningkatkan promosi kesehatan 
d a lam me ncegah d an menangg u lang i masa la h-masa lah keseha tan 
ya ng meme ri u ka n kerja sama lin ta s sekto r kh ususnya H IV / AIDS, 
penyalahg unaan napza, masa lah rokok, dan masa lah-masa lah kesehatan 
akjbat benca na/ pengungsian. 

S trategi ini juga di laksa naka n dalam rang ka mening katkan kem itraan 
terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat (termasuk tokoh aga ma, tokoh 
politik, budayawan, selebriti, dan lain-lain), Lembaga Swadaya Masyara kat 
(LSM), serta kalangan wartawa n, jurnalis, dan reporter (baik media massa 
ce tak, radio maupun te levis i). Dalam hal ini termasuk pengemba ngan 
kemitraan petugas-petugas promos; kesehatan dengan petugas-petugas 
hubwlgan masya rakat alUm as) ya ng umwlU1ya memiliki akses cukup besar 
kepada LSM dan media massa. 

Kemitraan tersebut khususnya dalam kegiatan Bina Suasana dan Advokasi, 
walaupun tidak tertutup pula peluang bagi Pemberdayaan Masyarakat. 
Selain itu, strategi ini juga d imaksudkan dalam rangka peningka tan jejar ing 
kemitraan promosi kesehatan, ba ik seca ra nas ional, maupun d i tingkat 
regional dan global. 
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Stra tegi ini dilaksanakan dalam rangka menemukan metode-metode, teknik, 
dan med ia pemberdayaan masyarakat, bina suasana, dan adovokasi serta 
kemitraan yang sesuai dengan ciri-ciri tertentu masyarakat, bail< dari segi 
geografi, sosia!, budaya, maupun ekonomi dan polilik. Di samping itu strategi 
ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam promosi kesehatan. Termasuk 
dalam kerangka ini adalah pendayagunaan internet dan jaringan berbasis 
web (web-based network). 

8. Fasilitasi Pellillgkatan Promosi Kesehatan. 

Strategi ini dilaksanakan terutama sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kemampuan daerah kabupaten/kota, yang merupakan titik 
berat otonomi daerah, dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Fasilitasi 
daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh provinsi bersama-sama dengan 
pusat, melalui pendekatan yang sistematis dan perencanaan yang baik. 
Pendekatan dapa t dilakukan melalui pembentukan daerah-daerah 
percontohan yang kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. 
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VI. PENUTUP 

Sebaga imana ters irat di depan, g romosi kesehatan bukanlah proses 
yang mudah dan sederhana. Keberhasilan pelaksanaan promosi kesehatan 
terle tak pada prakarsa, inovasi, dan kesungguhan para penyelenggara di pusa t, 
provinsi, kabupaten/ kota dalam merenca nakan dan melaksanakan promosi 
kesehatan . Apa lagi penyelenggara di tingkat kabupaten/ kota, khususnya Dinas 
Kabupaten/ Kota yang mengelola kesehatan (Dinas Kesehatan), karena 
kabupaten/ kota merupakan titik berat otonomi daerah. Kunci keberhasilan 
promosi kesehatan d i tingkat ini terletak pad a koord inasi dan integrasi kegiatan 
antara progra m-program kesehatan dengan program promosi kesehatan, 
khususnya dalam hal: 

• Menetapkan waktu atau jadwa l pe laksa naa n promosi kesehatan dan 
prog ram-prog ram kesehatan, sehingga te rdapat s inkronisas i antara 
Pemberdayaan, Bina Sua sana, dan Advokasi, da lam rangka meny iapkan 
masyarakat untuk lllenerima program-program kesehatan. 

• Mela tih, menye li a, dan membimbing pe tu gas-pe tu gas kesehata n di 
puskesmas, rumah sa kit, dan sarana kesehatan la in dalam melaksanakan 
Pemberdayaan Masyarakat. 

• Mendukung petu gas-petugas kesehatan di puskesmas, rumah saki t, dan 
sa rana kesehatan lain, dengan pera la tan dan media komunikasi yang sesuai 
g una penyelenggaTaan PemberdayaanMasyarakat. Melaksanakan Bina 
Suasa na dan Advokasi di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat-tingka t di 
bawa hnya jika peflu), bekerjasa ma dengan organisas i pro£es i, LSM, media 
massa, dan lain-lain. 

Perlll dipahami bahwa pada akhirnya upaya promosi kesehatan 
merupakan tanggung jawab kita bersa ma, bahkan bukan sektor kesehatan 
semata, melainka n juga lintas sektor, masya rakat, dan dunia usaha. Ke bijakan 
promosi kesehatan perlu didukwlg oleh semua pihak yang berkepentingan 
(sfakeIIOJriers) . Kesamaan pengertian, efekti v itas kerja 5a ma dan s illerg i antara 
aparat kesehata n pu sa t, provinsi, kabupaten/ kota me njadi penting dalam 
rangka mencapa i Visi serta Tujuan dan Sasa ran pro mosi kesehatan secara 
nas ional. 

26 



. , 

~ai:ift·':t·':':"H!·j:t" ,;;!.iJi·H'3i1i" ·i,.':. b 
lNOONrS1A 

SUi"l 
1010 
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d itindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Neger i ten tang Pedoman Penyelenggaraan 
Promosi Keseha tan di Daerah atau bentuk dasar hukum la irL yang selara 
dengan itu . 
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