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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh

konstitusi tertinggi Negara kita. Dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 disebutkan

bahwa  setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan

terhadap kebutuhan pelayanan di rumah sakit semakin berkembang. Jika dahulu

penekanan pelayanan kesehatan di rumah sakit hanya pada ranah kuratif dan

rehabilitatif, sekarang harus terpadu dan berkesinambungan dengan pelayanan

promotif dan preventif. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan upaya

kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan

pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit (SKN, 2012).

Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya yang penting  dalam

penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dalam SKN tahun 2012,

salah satu subsistemnya adalah subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem

pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai

upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara

terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat
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adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,

mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap

pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan

pembangunan berwawasan kesehatan (Departemen Kesehatan, 2012).

Dalam Undang-Undang  Nomor 44 Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit

disebutkan   pengertian   rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna  yang

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

undang-undang tersebut yang dinyatakan pelayanan kesehatan paripurna adalah

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat

dikatakan pada setiap penyelenggaraan rumah sakit harus melaksanakan kegiatan

promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, selain upaya penyembuhan dan

pemulihan. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah sakit tersebut telah

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pengguna jasa

pelayanannya. Upaya peningkatan kesehatan di rumah sakit adalah dengan

berbagai kegiatan promosi kesehatan oleh rumah sakit atau yang dikenal dengan

istilah PKRS.

Reformasi rumah sakit  di Indonesia sangat diperlukan mengingat masih

banyaknya rumah   sakit yang hanya menekankan pelayanannya kepada aspek

kuratif dan rehabilitatif saja. Padahal  keadaan  ini menyebabkan rumah sakit

menjadi sarana kesehatan yang elit dan terlepas dari sistem kesehatan dimana ia

berada (Depkes RI, 2012).
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Menyadari pentingnya standar untuk promosi kesehatan di rumah sakit,

WHO pada konferensi promosi kesehatan rumah sakit ke-9 di Copenhagen pada

bulan Mei Tahun 2001 telah membentuk kelompok kerja dan jaringan kerja

beberapa negara untuk mengembangkan sebuah standar rumah sakit promotor

kesehatan. Sebagai hasilnya, lima standar inti yang dapat diaplikasikan pada

semua rumah sakit telah dikembangkan berdasarkan persyaratan internasional.

Standar tersebut diantaranya yang pertama manajemen kebijakan yang sebaiknya

dimiliki oleh rumah sakit promotor kesehatan sebagai prekondisi berlangsungnya

PKRS, kedua penilaian kebutuhan PKRS yang sebaiknya dilaksanakan sebelum

berlangsungnya kegiatan PKRS, ketiga yaitu intervensi kegiatan PKRS di rumah

sakit, keempat adalah pelaksanaan kegiatan promosi lingkungan yang sehat bagi

pegawai yang ada di rumah sakit, dan yang kelima yaitu aspek kelestarian dan

kemitraan yang terkait dengan upaya PKRS (WHO, 2003).

Di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan perkembangan promosi

kesehatan rumah sakit saat ini masih jauh dari harapan. Hal tersebut terbukti

kurang dari 20% rumah sakit memiliki wadah yang menjadi penanggungjawab

kegiatan promosi kesehatan dan masih menganggap bahwa kegiatan promosi

kesehatan hanya bagian kecil dan tidak berdampak pada kualitas pelayanan, oleh

karena itu dibutuhkan revitalisasi dengan penguatan konsep dan strategi yang

salah satu solusinya adalah percepatan implementasi promosi kesehatan di rumah

sakit. Beberapa isu strategis yang muncul dalam PKRS, yaitu:

1. Sebagian besar rumah sakit belum menjadikan PKRS sebagai salah satu

kebijakan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
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2. Sebagian besar rumah sakit belum memberikan hak pasien untuk

mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pengobatan yang

berhubungan dengan penyakitnya.

3. Sebagian besar rumah sakit belum mewujudkan tempat kerja yang aman,

bersih dan sehat.

4. Sebagian besar rumah sakit kurang menggalang kemitraan dalam upaya

pelayanan yang bersifat preventif dan promotif (Depkes RI, 2010).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri  merupakan rumah sakit

tipe B Non Pendidikan  berdasarkan S.K. Menteri Kesehatan No. 477/Menkes

RI/IV/1997. Rumah sakit yang berada di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor

1 Pare ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang merupakan tempat

rujukan bagi puskesmas dan fasilitas kesehatan lain di wilayah Kediri. Dalam hal

kebijakan promosi kesehatan, RSUD Kabupaten Kediri telah menyusun dokumen

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) tahun 2011-2015

yang di dalamnya memuat program promosi kesehatan rumah sakit (PKRS).

Penyusunan rencana strategis sendiri merupakan  kewajiban bagi setiap SKPD

(termasuk rumah sakit milik pemerintah) sebagaimana diatur dalam  Undang-

Undang  Nomor 25  Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan perundang-

undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan

Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsí satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
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Dalam struktur organisasi, RSUD Kabupaten Kediri telah mempunyai unit

yang bertanggungjawab dalam pengelolaan promosi kesehatan, yaitu Sub Bagian

Humas, Pemasaran dan PKRS, dimana unit ini di bawah koordinasi Wakil

Direktur Umum dan Keuangan, yang secara langsung berkedudukan di bawah

kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri

bila dibandingkan dengan beberapa RSUD di eks Karesidenan Kediri, dimana unit

PKRS di RSUD Kabupaten kediri sudah dimasukkan dalam struktur organisasi

rumah sakit sebagaimana diatur dengan Perda Kabupaten Kediri no. 33 Tahun

2008. Pengelola unit PKRS di RSUD eks Karisedenan kediri dapat dilihat pada

tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Pengelolaan unit PKRS RSUD eks Karesidenan Kediri

No Nama RS eks
Karesidenan Kediri

Dasar Pengelolaan
PKRS

Pengelola PKRS

1 RSUD Kabupaten Kediri Perda kabupaten
Kediri

Sub. Bag. Humas
Pemasaran dan PKRS

2 RSUD Gambiran Kota
Kediri

S.K. Direktur Tim PKRS

3 RSUD Kabupaten
Tulungagung

S.K. Direktur Tim PKRS

4 RSUD Kertosono
Nganjuk

S.K. Direktur Tim PKRS

5 RSUD Kota Nganjuk S.K. Direktur Tim PKRS

6 RSUD Wlingi Kabupaten
Blitar

S.K. Direktur Tim PKRS

7 RSUD Mardiwaluyo
Kota Blitar

S.K. Direktur Tim PKRS

8 RSUD Kabupaten
Trenggalek

S.K. Direktur Tim PKRS

Dari tabel 1.1 menunjukkan pengelolaan PKRS di RSUD Kabupaten

Kediri mempunyai dasar hukum cukup kuat yaitu Peraturan Daerah dan dikelola

oleh seorang pejabat eselon 3b, sedangkan rumah sakit lainnya pengelolaannya
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dilakukan oleh Tim PKRS yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur.

Meskipun kebijakan program promosi kesehatan RSUD Kabupaten Kediri sudah

ada dan kedudukan struktur organisasi sudah kuat, namun dalam tataran

implementasinya belum berjalan dengan baik, hal ini bisa terlihat dimana sebagian

besar unit pelayanan belum tersentuh oleh kegiatan promosi kesehatan.

Dari survey pendahuluan, pada tempat pendaftaran RSUD Kabupaten

Kediri belum mencerminkan adanya kontak awal yang berkesan positif pada

pengunjung. Hal ini bisa terlihat belum adanya media yang menampilkan tulisan

selamat datang ataupun berbagai nilai yang dianut rumah sakit.

Pada instalasi rawat jalan, promosi kesehatan berupa implementasi konseling

individu dapat dilihat pada gambar 1.1
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Gambar 1.1 Implementasi konseling individu di instalasi rawat jalan RSUD Kab.
Kediri 2014

(Sumber : Laporan Promkes RSUD kabupaten Kediri 2014)

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa implementasi konseling individu

di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri pada tahun 2014 secara umum

belum pernah dilakukan. Implementasinya hanya 10 % Dari jumlah poli rawat

jalan yang ada, beberapa poli yang sudah melaksanakan yaitu poli gizi
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melaksanakan sebanyak 193 kali (100%), VCT sebanyak 362 kali (100%).

Implementasi promosi kesehatan untuk konseling kelompok pada instalasi

rawat jalan  RSUD Kabupaten Kediri pada tahun 2014 dapat dilihat pada

gambar 1.2

0

20

40

60

80

100

120

Target (%)

Pencapaian (%)

Gambar 1.2 Implementasi koseling kelompok di instalasi rawat jalan RSUD
Kab. Kediri 2014
(Sumber : Laporan Promkes RSUD kabupaten Kediri 2014)

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa implementasi konseling kelompok

di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri tahun 2014 hanya dilakukan pada

15% dari poli yang ada. Untuk poli anak sebanyak 12x/bln (100%), poli

kebidanan dan kandungan 11x/bln (91,7%), poli THT 3x/bln (25%), sedangkan di

poli rawat jalan yang lain tidak dilakukan konseling kelompok. Kegiatan

konseling kelompok dilakukan oleh mahasiswa keperawatan yang praktik dengan

didampingi oleh staf pengelola promosi kesehatan dan ditempatkan di ruang

tunggu pasien, sambil menunggu giliran panggilan pemeriksaan rawat jalan. Hal

ini karena RSUD Kabupaten Kediri belum memiliki ruang khusus untuk kegiatan

penyuluhan. Menurut Departemen Kesehatan bangunan rumah sakit minimal
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harus menyediakan ruangan untuk penyuluhan kesehatan masyarakat (Depkes,

2009).

Implementasi promosi kesehatan pada kegiatan konseling individu di

instalasi rawat inap RSUD Kabupaten Kediri pada tahun 2014 dapat dilihat pada

gambar 1.3

Gambar 1.3 Implementasi konseling individu di instalasi rawat inap RSUD
Kab. Kediri 2014

(Sumber : Laporan Promkes RSUD kabupaten Kediri 2014)

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa implementasi konseling individu

pada instalasi rawat inap rerata capaiannya cukup baik yaitu 82%. Kinerja yang

cukup baik ini terjadi karena pihak RSUD Kabupaten Kediri sedang memperoleh

pendampingan untuk panduan akreditasi rumah sakit, sehingga berupaya

melengkapi semua administrasi pelayanan, agar dapat lulus dalam penilaian

akreditasi rumah sakit.
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Implementasi konseling kelompok di instalasi rawat inap  RSUD

Kabupaten Kediri pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini.

Gambar 1.4 Implementasi konseling kelompok di instalasi rawat inap RSUD
Kab.Kediri 2014

(Sumber : Laporan Promkes RSUD kabupaten Kediri 2014)

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa implementasi konseling kelompok

di instalasi rawat inap RSUD Kabupaten Kediri tahun 2014 tersering adalah ruang

seruni (zal wanita) sebanyak 11x/th (91,7%), disusul Zal Pria 10x/th (83,3%),

Bersalin 7x/th (58,3%), Interne 5x/th (41,7%), Anak 4x/th (33,3%), Bedah 3x/th

(25%), Neonatus 2x/th (16,7%), Isolasi 1x/th (8,3%), sedangkan di ruang ICU,

Paviliun, Cendana, dan Hemodialisis tidak pernah. Seperti halnya pada instalasi

rawat jalan, implementasi konseling kelompok di instalasi rawat inap dilakukan

oleh mahasiswa praktik keperawatan yang didampingi oleh staf pengelola promosi

kesehatan yang dilakukan di lobi ruangan rawat inap bagi penunggu atau

pungunjung pasien.
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Untuk implementasi konseling individu pada instalasi rawat darurat dan instalasi

penunjang medis lain dapat dilihat pada gambar 1.5

Gambar 1.5 Implementasi konseling individu di IRD dan Instalasi Penunjang
Medik lain RSUD Kabupaten Kediri 2014

(Sumber : Laporan Promkes RSUD kabupaten Kediri 2014)

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa implementasi konseling individu

pada anestesi/kamar operasi 100%, IRD 80%, dan farmasi 20%. Untuk instalasi

penunjang lain yaitu laboratorium dan radiologi belum pernah dilakukan

Sedangkan untuk konseling kelompok pada IGD dan penunjang medis lain

belum pernah dilaksanakan. Menurut petunjuk promosi kesehatan rumah sakit

Departemen Kesehatan 2012, peluang promosi kesehatan rumah sakit meliputi

promosi kesehatan di dalam gedung dan di luar gedung. Promosi kesehatan di

dalam gedung rumah sakit meliputi penyuluhan di ruang pendaftaran, pelayanan

rawat jalan, pelayanan rawat inap, ruang pembayaran dan dalam ruang pelayanan

penunjang medik. (Depkes, 2012).

Untuk kegiatan Biblioterapi sebagai upaya memberikan edukasi bagi

pasien rawat inap dengan meminjamkan buku bacaan untuk meningkatkan

pengetahuan dalam menunjang kesembuhan pasien di RSUD Kabupaten Kediri

belum diimplementasikan karena belum ada sarana dan prasarana baik berupa
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buku maupun peralatan lainnya. Untuk perpustakaan yang ada hanya

diperuntukkan bagi karyawan dan mahasiswa

Penyediaan media informasi dan edukasi seperti poster dan leaflet sebagai

bagian dari promosi kesehatan rumah sakit telah tersedia pada instalasi rawat

jalan, rawat inap dan penunjang. Namun demikian, menurut survey awal yang

dilakukan peneliti, hanya terdapat 38,6% dari keseluruhan instalasi yang ada.

Penempatan media hanya di dalam gedung rumah sakit, sementara di luar gedung

belum ada. Menurut Hartono, (2010) kawasan luar gedung rumah sakit pun dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk promosi kesehatan misalnya pada tempat

parkir, taman atau halaman rumah sakit, di dinding luar rumah sakit, kantin,

tempat ibadah dan pagar pembatas kawasan rumah sakit.

Pendidikan kesehatan melalui radio sudah dilaksanakan RSUD Kabupaten

Kediri bekerjasama dengan radio Andika FM kediri sejak awal tahun 2014 dengan

narasumber semua dokter spesialis rumah sakit satu minggu sekali. Kegiatan

tersebut kurang tepat sasaran, sebab yang menjadi pendengar utama adalah

masyarakat luas, hanya sebagian kecil warga rumah sakit. Hal ini karena media

komunikasi microphone dinding rumah sakit terbatas hanya di beberapa ruang

saja, sehingga tidak bisa didengar oleh semua pasien maupun pengunjung.

Microphone dinding yang ada selama ini digunakan sebatas untuk pemberian

informasi dan pengumuman, belum digunakanan maksimal sebagai media

pendidikan kesehatan rumah sakit. Sementara, pendidikan kesehatan melalui

pemutaran televisi/video berisi edukasi dan informasi kesehatan kepada pasien

dan pengujung di RSUD Kabupaten Kediri belum pernah ada.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dalam penelitian ini dapat diangkat pernyataan masalah adalah kurang

optimalnya implementasi kebijakan program PKRS di RSUD Kabupaten Kediri.

1.2 Kajian Masalah

Hasil penelitian terdahulu, seperti yang ditulis Hakim dkk (2012) tentang

analisis manajemen dan intervensi bagi pasien terhadap upaya PKRS di RSUP

Haji Adam Malik Medan, didapatkan permasalahan yaitu faktor sumberdaya

(resourse) antara lain staf/petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana belum pernah

mendapatkan pelatihan khusus tentang PKRS, sehingga mempengaruhi terhadap

pelaksanaan PKRS.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Fitri (2013) tentang Implementasi

Kebijakan Puskesmas Rawat Inap Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dupak Surabaya, didapatkan hasil bahwa

pada faktor sumberdaya mengalami hambatan karena jumlah staf yang kurang dan

kurangnya ketersediaan obat bagi pasien rawat inap, sedangkan faktor komunikasi

berjalan baik, sehingga mendukung jalannya implementasi kebijakan puskesmas

rawat inap. Pada faktor disposisi, para pelaksana telah memiliki tingat

pengetahuan, pemahaman serta respon positif terhadap kebijakan ini sehingga

variabel disposisi pelaksana mendukung kebijakan ini. Pada variabel struktur

birokrasi, telah ada SPO yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Serta pada faktor

dukungan kelompok sasaran telah memberikan manfaat yang ditimbulkan pada

masyaarakat. Sehingga kesemua faktor tersebut di atas mempengaruhi
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keberhasilan Implementasi Kebijakan Puskesmas Rawat Inap Dupak Surabaya.

Penelitian selanjutnya adalah Implementasi kebijakan pendidikan gratis di

Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Jamaroh (2009), didapatkan hasil

bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis telah terjadi unsuccessfull

implementation (implementasi yang tidak berhasil). Ketidakberhasilan

implementasi pendidikan gratis ini disebabkan oleh adanya faktor yang

menghambat dalam implementasi, atara lain tidak adannya kejelasan informasi

terutama tentang keterlambatan dana mengganggu hubungan kerjasama antara

pelaksana, sumberdaya anggaran berupa dana bantuan pendidikan yang belum

mencukupi kebutuhan sekolah, kurangnya sumberdaya informasi mengenai

ketaatan aparat pelaksana, SPO untuk mengimplementasi kebijakan pendidikan

gratis belum ada dan dukungan wali murid yang masih kurang.

Implementasi  kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit di RSUD

Kabupaten Kediri secara umum belum mencapai target yang diharapkan. Edwards

III dalam Widodo (2009), mengajukan empat faktor atau variabel yang

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Emapt variabel atau faktor tadi meliputi communication, resources, dispositions

dan bureaucratic structure.

1. Komunikasi (communication)

Secara umum ada tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan,

yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi

Kebijakan PKRS RSUD Kabupaten Kediri yang tidak pernah disosialisasikan
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kepada para pelaksana kemungkinan menjadi penyebab kurang optimalnya

kebijakan PKRS (konseling individu) di rumah sakit tersebut. Birokrasi RSUD

kabupaten kediri dengan struktur yang ketat dan cenderung herarkis juga

mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan PKRS yang dijalankan.

b. Kejelasan

Para implementor atau pelaksana PKRS di RSUD Kabupaten Kediri tidak

memahami pesan kebijakan kebijakan PKRS sehingga mendorong terjadinya

interprestasi yang salah oleh para pelaksana fungsional, bahkan bertentangan

dengan kebijakan awal. Instruksi kebijakan PKRS di RSUD Kabupaten Kediri

yang kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program PKRS

dilaksanakan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan PKRS.

c. Konsistensi

Perintah atau instruksi untuk mengimplementasikan program PKRS di RSUD

Kabupaten Kediri tidak konsisten, sehingga mendorong para pelaksana

mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan

kebijakan progam PKRS. Hal ini berakibat pada ketidakefektifan implementasi

program PKRS.

2. Sumber Daya (resources)

Impementasi kebijakan program PKRS tidak  berjalan efektif karena para

pelaksana kekurangan sumber yang diperlukan untuk mengimplementasikan

kebijakan program PKRS. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor yang

penting dalam menjalankan kebijakan program PKRS. Sumber daya ini mencakup

sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber

daya informasi dan kewenangan.
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a. Sumber Daya Manusia

Implementasi PKRS di RSUD Kabupaten kediri kurang optimal karena

kekurangan dukungan dari sumber daya manusia baik kualitas maupun

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi petugas RSUD

Kabupaten pada bidangnya. sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah

sumber daya manusia belum cukup untuk mencapai seluruh kelompok

sasaran di dalam rumah sakit.

b. Sumber daya anggaran

ketersediaan anggaran PKRS di RSUD Kabupaten Kediri yang sangat

terbatas sangat bepengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan PKRS

(konseling individu) di RSUD Kabupaten Kediri karena anggan diperlukan

untuk untuk operasional kegiatan tersebut.

c. Sumber daya peralatan (facility)

Implementasi kebijakan PKRS di RSUD Kabupaten Kediri kurang optimal

karena tidak didukung oleh fasilitas atau sarana untuk melaksanakan

kegiatannya. Fasilitas untuk mendukung kegiatan PKRS antara lain ruangan

khusus untuk penyuluhan kesehatan masyarakat, peralatan media promosi

kesehatan
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d. Sumber daya Informasi dan kewenangan

Para pelaksana kebijakan PKRS RSUD Kabupaten Kediri tidak mempunyai

informasi berupa pedoman atau petunjuk teknis dalam mengimplementasikan

program PKRS menyebabkan PKRS kurang optimal. Dan juga Para

pelaksana tidak punya kewenangan yang efektif dalam wujud surat

kewenangan mengakibatkan petugas yang seharusnya melaksanakan

kegiatan promosi kesehatan menjadi ragu dan takut melampaui batas

kewenangannya.

3. Disposisi

Implementasi program PKRS di RSUD Kabupaten Kediri kurang optimal

karena tidak adanya kamauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku

kebijakan PKRS, hal ini disebabkan karena para pelaku kebijakan menerima

jasa pelayanan yang terbatas sehingga mereka kurang termotivasi

melaksanakan kegiatan promotif tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang menentukan

bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara

formal. Dua permasalahan utama dari struktur birokrasi adalah prosedur

operasional standar (SPO) dan fragmentasi.

a. Standar Prosedur Operasional

Kurang optimalnya pelaksanaan PKRS (Konseling Individu) di RSUD

Kabupaten Kediri karena SPO untuk semua kebijakan PKRS belum dibuat,

sehingga para pelaku kebijakan tidak mempunyai pedoman yang jelas dalam

mengimplementasikan kebijakan PKRS
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b. Fragmentasi

Struktur birokrasi di RSUD Kabupaten Kediri berkaitan dengan tugas dan

tanggungjawab kebijakan PKRS yang tidak tepat  terkait pembagian

kewenangan memungkinkan terjadi kurang optimalnya pelaksanaan PKRS,

karena diperlukan koordinasi yang lebih intensif., apalagi kepengelolaan

program PKRS dilaksanakan oleh sub bagian Humas, Pemasaran dan PKRS

yang berada dibawah Wadir Umum dan Keuangan, akan dibutuhkan

koordinasi panjang dengan bidang pelayanan dan perawatan yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi tugas melaksanakan kegiatan promotif, preventif dan

rehabilitative. Gambaran kajian masalah dengan faktor yang mempengaruhi

implementasi PKRS dapat dilihat pada gambar 1.6
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Implementasi Kebijakan PKRS RS Kab. Kediri

A. Tempat Pendaftaran
1. Penyediaan media mencerminkan adanya kontak

awal yang berkesan positif untuk pengunjung
a. Target 100%
b. Capaian 0 %

B. Instalasi Rawat Jalan
1. Konseling Individu

a. Target 100%
b. Capaian 10%, yaitu Poli Gizi dan VCT, poli

lainnya tidak (0%).
2. Konseling Kelompok

a. Target 100%
b. Capaian : 15% dari jumlah poli yang ada.

Terdiri dari Poli kandungan & kebidanan
(91,7%), Anak (100%), THT (25%),
Hemodialisa (8,3%) poli lainnya tidak
melaksanakan (0%).

C. Instalasi Rawat Inap
1. Konseling Individu

a. Target 100%
b. Capaian rata-rata : 82%

2. Konseling Kelompok
a. Target 100%
b. Instalasi Rawat Inap capaian 66,6% dari

jumlah ruangan yang ada, terdiri dari: Interne
(41,7%), Anak (33,3%), Neonatus (16,7%),
Bersalin (58,3%), Isolasi (8,3%), Zal Pria
(83,3%), Zal Wanita (91,7%), Bedah (25%)
dan ruang lainya tidak melaksanakan (0%)

D. Instalasi Penunjang
1. Konseling Individu

a. Target 100%
b. Capaian 0%

2. Konseling Kelompok
a. Target 100%
b. Capaian 0%

E. Pendidikan Kesehatan
Melalui radio 60%, penayangan video/televisi 0%

F. Pendidikan Kesehatan bagi Karyawan dalam
Lingkungan Rumah Sakit
a. Target 100%
b. Capaian 70%

G. Biblioterapi 0%

Faktor yang mempengaruhi
Implementasi
1. Komunikasi

a. Transmisi
b. Kejelasan
c. Konsistensi

2. Sumber Daya
a. Sumber daya manusia
b. Sumber daya anggaran
c. Sumber daya peralatan
a. Sumber daya Informasi

dan kewenangan
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

a. Standar Prosedur
Operasional (SPO)

b. Fragmentasi
(penyebaran
kewenangan)

Renstra RSUD Kab. Kediri
2011-2015

- Kebijakan Promosi
Kesehatan Rumah Sakit
2014

Gambar 1.6 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKRS
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa

permasalahan penelitian adalah :

1. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan PKRS

(konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri?

2. Apakah ada pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan PKRS

(konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri?

3. Apakah ada pengaruh disposisi atau kecenderungan terhadap implementasi

kebijakan PKRS (konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD

Kabupaten Kediri?

4. Apakah ada pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan

PKRS (konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri?

5. Apakah ada pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi terhadap implementasi PKRS (konseling individu) di instalasi

rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan promosi kesehatan Rumah Sakit (Konseling

Individu di RSUD Kabupaten Kediri.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DI RSUD KABUPATEN KEDIRI 

ANDI NURTAQWA PRIOKO



20

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap implementasi

PKRS (konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD

Kabupaten Kediri.

2. Menganalisis pengaruh sumber daya terhadap implementasi

PKRS (konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD

Kabupaten Kediri.

3. Menganalisis pengaruh disposisi terhadap implementasi PKRS

(konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten

Kediri

4. Menganalisis pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi

PKRS (konseling individu) di instalasi rawat jalan RSUD

Kabupaten Kediri

5. Menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi terhadap implementasi PKRS (konseling

individu) di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Kediri

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan

praktis :

1. Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori yang berkaitan dengan

kebijakan Promosi Kesehatan di rumah sakit.
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b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan

kebijakan yang partisipatif efektif dan efisien dalam pengembangan

program PKRS di rumah sakit.

2. Praktis

a. Bagi RSUD Kabupaten Kediri penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

bahan masukan dalam memperbaiki implementasi promosi kesehatan

rumah sakit sebagai bagian terpenting dalam pelayanan rumah sakit.

b. Sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam mendukung kebijakan

PKRS.
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