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Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada implementasi strategi promosi kesehatan Rumah Sakit 

Kusta Sumberglagah dalam program PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit).. Peneliti 

menggunakan tinjauan pustaka komunikasi kesehatan, promosi kesehatan, serta teori yaitu 

pendekatan The-Self Empowerment Approach (pendekatan pemberdayaan diri). Sebagai 

bentuk suatu empowerment (pemberdayaan) peneliti menggunakan lima prinsip 

pemberdayaan menurut Notoadtmojo untuk menjelasakan strategi promosi kesehatan 

menggunakan pendekatan pemberdayaan dan berkaitan dengan tujuan pemberdayaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan lima prinsip pemberdayaan 

strategi promosi kesehatan dengan melibatkan peran petugas kesehatan dan ketua komunitas 

sebagai promotor kesehatan. Prinsip tersebut ditunjukkan dari upaya mengembangkan potensi 

masyarakat dengan adanya program PKRS rumah sakit.  
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Abstract 

 This research focus on the implementation health promotion strategy of 

Sumberglagah Leprosy Hospital in the PKRS (Hospital Health Counseling) program. 

Therefore this study used health communication, health promotion, and the theory known as 

the The-Self Empowerment approach as a literature review. As a form of empowerment, 

researchers used five principles of empowerment by Notoadtmojo to explain health 

promotion strategies using an empowerment approach and related to the aims of 

empowerment itself. The results of the study indicate that the hospital has carried out five 

principles of empowering the health promotion strategy by involving the role of health 

workers and community leaders as health promoters. Those five principles are shown in the 

effort of developing the potential of the community with the hospital PKRS program 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada implementasi strategi promosi kesehatan Rumah Sakit 

Kusta Sumberglagah pada program PKRS. Penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif 

dengan metode studi kasus. Tujuannya peneliti ingin mengeksplorasi adanya promosi 

kesehatan melalui program PKRS di RSK Sumberglagah. Signifikansi dari penelitian ini 

adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka penderita kusta yang 

tinggi. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2015 terdapat 210.758 kasus kusta baru yang 

dilaporkan oleh 136 negara dari seluruh wilayah WHO. Indonesia berada di urutan ke-3 

(17.202 kasus atau 8%) setelah India (127.326 kasus atau 60%) dan Brazil (26.395 kasus atau 

13%). Menurut Widyono (2008) nama lain kusta adalah „the great imitator‟ (pemalsu yang 

ulung) karena dapat memanifestasi dirinya menjadi penyakit kulit atau penyakit saraf lain, 

misalnya penyakit jamur. Sampai saat ini masalah kusta di Indonesia masih sarat dengan 

dampak sosial yang ada.  

Penyakit kusta memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Masalah yang timbul 

bukan dari segi medis akan tetapi, dari segi masalah sosial, ekonomi, budaya, serta keamanan 

dan ketahanan sosial. Penyakit kusta ini menjadi salah satu penyakit yang berasal dari 

manifestasi kemiskinan karena faktanya sebagian besar penderita berasal dari golongan 

ekonomi lemah. Sehingga, jika penyakit kusta tidak ditangani secara cepat akan 

menyebabkan penderita tersebut menjadi cacat. Keadaan ini menjadi penghalang bagi 

penderita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial 

ekonominya (Widoyono 2008 ). Hal ini menjadi faktor penghalang pemberantasan kusta serta 

menjadi pemicu perlakuan diskriminasi kepada penderita kusta. Sehingga sosialisasi secara 

berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat sadar akan kusta dengan cara memahami 

deteksi dini kusta dan berpartisipasi sebagai agen penganggulangan kusta di masyarakat.  

Muta’afi dan Handoyo (2015) menjelaskan bahwa di Indonesia penderita kusta 

tersebar di berbagai wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Irian Jaya. Mantan 

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengatakan bahwa terdapat lebih dari 50% penderita kusta 

berat di Pulau Jawa, tepatnya 15.000 dari 23.619 temuan kasus yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan 

yang sangat kompleks terhadap penyakit Kusta.  

Weng 2007 dan Spencer 2005 (dalam Muharry 2014) menjelaskan bahwa Kusta 

merupakan penyakit menular yang bersifat menahun dan disebabkan oleh Mycobacterium 



Leprae yang menyerang saraf tepi, kulit dan jaringan tubuh lainnya, kecuali susunan saraf. 

Biasanya masyarakat sering menyebutnya dengan lepra. Selain itu penyakit kusta juga 

disertai kecatatan pada tubuh penderita, hal tersebut yang menjadikan bahwa penyakit ini 

tidak diterima di masyarakat. Sehingga masalah sosial erat kaitannya bagi penderita kusta. 

Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap kusta termasuk penyakit yang berbahaya, 

sehingga tak jarang penderitanya merasa malu dan enggan untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada pihak penderita, namun juga berdampak bagi 

keluarga penderita, walaupun keluarga tidak menderita penyakit kusta. 

Penyakit ini membuat keadaan penderita, memiliki image negatif bagi dia sendiri dan 

keluarganya. Melihat dari permasalahan kusta tidak hanya dari segi medis, namun juga segi 

sosial. Dimana penderita memperoleh tindakan diskriminasi dari masyarakat. Didukung 

dengan kecacatan yang semakin menambah masalah psikologis, sehingga penderita merasa 

tidak percaya diri, malu merasa diri tidak bahagia, dan tidak berguna serta kekhawatiran akan 

dikucilkan oleh masyarakat. Itu semua dilakukan masyarakat terhadap penderita karena 

rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kusta yang berakibat semakin bertambahnya 

pemikiran negatif terhadap penderita kusta. Tak hanya bagi penderita, namun keluarga dekat 

penderita juga ikut serta merasakan beban mental (Sulidah 2016). 

Hal yang paling penting untuk mencapai target pengentasan kusta di Indonesia adalah 

adanya dukungan kuat dari lingkungan masyarakat dan keluarga terhadap penyandang kusta, 

sehingga keinginan penderita kusta untuk sembuh akan jauh lebih besar ketika mereka bisa 

diterima di lingkungan masyarakat. Karena mereka merasa mendapat dukungan baik moral 

maupun spiritual yang nantinya mampu meminimalisir masalah kusta di masyarakat. Peneliti 

menggunakan pendekatan komunikasi kesehatan dalam melihat permasalahan. Menurut 

Graeff, et al (1996), komunikasi kesehatan adalah suatu usaha sistematis yang secara positif 

mempengaruhi praktik-praktik kesehatan populasi-populasi besar atau masyarakat besar. 

Sasaran utamanya adalah bentuk perbaikan kesehatan dengan praktik. Dengan adanya istilah 

IEC, (Information, Education, Communication) dan juga istilah-istilah pendidikan kesehatan, 

komunikasi kesehatan, promosi kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan komunikasi kesehatan dengan pendekatan 

strategi promosi kesehatan. Menurut Dafies dan McDowall (2006) promosi kesehatan 

adalah sebuah proses kemampuan untuk meningkatkan kontrol kesehatan untuk menjadikan 



kesehatan lebih baik masyarakat. Sehingga, pada komunikasi kesehatan perlu ditingkatkan 

perubahan perilaku individu untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik. 

Strategi promosi kesehatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan tiga strategi 

utama promosi kesehatan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Alasan penggunaan 

pendekatan tersebut karena permasalahan kusta tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, 

namun juga menyangkut aspek sosial, pendidikan, dan budaya. Peneliti menggunakan tiga 

pendekatan promosi kesehatan yaitu “Three main strategies or approaches to Health 

Promotion, these are the Behavioural Changes approach, The Self-empowerment approach, 

and the Collective Action approach” namun, hanya berfokus pada satu pendekatan yakni The 

Self-empowerment (Horn 2007).   

The Self-empowerment approach (pemberdayaan diri) yang juga lebih mengaitkan 

teori tersebut mampu memengaruhi perubahan masyarakat dengan pengetahuan masyarakat 

terhadap kusta terhadap permasalahan penyakit kusta. Diharapkan penelitian ini mampu 

meminimalisir permasalahan kusta yang terjadi agar penderita dan keluarga penderita tidak 

lagi merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat. 

Kemudian melihat dari community empowerment Penelope dan Hawe (dalam 

Laverack 2000) bahwa penelitian ini ingin melihat bahwa strategi top-down yang dilakukan 

oleh rumah sakit pada program promosi kesehatan. Pada skripsi ini peneliti melihat bahwa 

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah bekerja sama dengan suatu Komunitas masyarakat 

Sumberglagah. Rumah sakit melibatkan dokter, perawat, kader untuk melakukan suatu 

promosi kesehatan, kemudian diikuti oleh komunitas yang bernama P3K (Pemuda Pemudi 

Peduli Kusta). Hal ini menunjukkan bahwa suatu komunitas akan melaksanakan promosi 

kesehatan sebagai tugasnya ketika peran petugas kesehatan dari rumah sakit telah melakukan 

promosi kesehatan yang disebut dengan top-down. 

Suatu proses pemberdayaan masyarakat yang baik dapat dianggap sebagai suatu 

kontinum yang mewakili bentuk aksi sosial dan kolektif serta dapat semakin terorganisir dan 

luas. Pengkompilasian Community empowerment (pemberdayaan masyarakat) menurut 

Jackson et al (1989) dan Labonte (1990) (dalam Laverack 2004) terdiri atas lima poin, yaitu: 

tindakan pribadi, pengembangan kelompok kecil bersama, organisasi komunitas, kemitraan, 

dan tindakan sosial dan politik.  

 Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kualitas masyarakat dan 

“dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri, berdasarkan kemampuannya sendiri. Oleh 

karena itu, jika dikaitkan pada penelitian maka berikut lima prinsip dalam pemberdayaan 



masyarakat menurut Notoadtmodjo (2007) yang juga dapat digunakan untuk skripsi ini: 

Mengembangkan potensi masyarakat potensi adalah suatu kekuatan atau kemampuan yang 

masih terpendam. Mengembangkan gotong royong masyarakat seberapa pun besar potensi 

masyarakat tidak akan tumbuh jika tidak ada gotong royong. Menggali kontribusi 

masyarakat, kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat antara lain 

dalam bentuk tenaga, pemikiran atau ide-ide, dana, bahan-bahan bangunan, dan sebagainya. 

Menjalin kemitraan adalah suatu jaminan kerja antara berbagai sekor pembangunan, baik 

pemerintah swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan individu dalam rangka untuk mencapai 

tujuan bersama yang disepakati. Desentralisasi upaya pemberdayaan masyarakat pada 

hakikatnya memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi 

daerah atau wilayahnya. 

 Penelitian menggunakan model Laswell untuk menjelaskan suatu komunikasi yang 

baik dengan menjawab pertanyaan yang merupakan gagasan dari Laswell yaitu “Who Says 

What in Which Channel to Whom with what Effect ?”. Effendy (2011) menunjukkan bahwa 

paradigma komunikasi meliputi lima unsur, yaitu komunikator (orang yang menyampaikan 

pesan, pesan (simbol atau lambang yang disampaikan, media (saluran dimana pesan ini 

dikomunikasikan, komunikan (orang yang menerima pesan), efek (dampak yang ditimbulkan 

oleh suatu pesan). 

PEMBAHASAN 

 Terkait dengan program promosi kesehatan adalah dilakukan oleh kedua pihak yakni 

RSK Sumberglagah dan komunita P3K. Keduanya menerapkan stratgei promosi kesehatan 

yang sifatnya persuasif dan edukatif. Upaya persuasi ditunjukkan dalam tujuan penyampaian 

suatu pesan, serta keterkaitan promosi kesehatan dengan prinsip pemberdayaan menurut 

Notoadtmojo. Skripsi ini menggunakan  pendekatan “The Self - Empowerment approach” 

guna menganalisis hasil di lapangan dalam bentuk promosi kesehatan. Pemberdayaan 

masyarakat adalah proses meningkatkan kualitas masyarakat “dari, oleh, dan untuk” 

masyarakat itu sendiri, berdasarkan kemampuan sendiri. Peneliti melibatkan seorang 

promotor kesehatan 0leh karena itu, digunakanlah lima prinsip dalam pemberdayaan 

masyarakat menurut  Notoadtmodjo (2007). Mengembangkan potensi, mengembangkan  

gotong royong, menggali kontribusi masyarakat, menjalin kemitraan, desentralisasi. 

Mengembangkan potensi masyarakat melalui kemampuan mereka. Potensi adalah suatu 

kekuatan atau kemampuan yang masih terpendam. Peran promotor kesehatan adalah untuk 

mengajarkan masyarakat mengenal potensi mereka, sehingga masyarakat dapat berupaya 



menyelesaikan masalah mereka sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Prorgram 

PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit): 

“Waalaikumsalam nama saya dr. Edi Cahyono e…umur saya 46 tahun kebetulan saya disini di 

ukmnya, UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) untuk rumah sakit. Kemudian kita juga ada program 

untuk promosi kesehatan di rumah sakit ini ada dua yaitu yang di dalam rumah sakit biasanya kita pake 

PKMRS (Penyuluham Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit) jadi penyuluhan itu di rawat inap, di e.. 

rawat inap kusta dan non kusta di situ dilakukan setiap  bulan sekali. Dan di luar gedung kita ada 

kegiatan dua kali yaitu bisa di SD, SMP, SMA biasanya di kecamatan-kecamatan di wilayah Mojokerto 

dua kecamatan untuk satu tahun. Terus untuk pelayanan kita pake e… unit pelayanan berjalan 

sekarang, dulu namanya HMC (Hospital Mobil Care) sekarang sudah dirubah untuk 2019 itu pake Unit 

Pelayanan Berjalan (UPB). Biasanya kita lakukan di 20 kabupaten binaan kita, disana kita ada promosi 

juga, jadi ada pasien-pasien kusta biasanya diantar oleh keluarga di satu titik di kabupaten untuk kita 

kasih penyuluhan disana seperti itu”-dr. Edi 

 

Suatu kegiatan dapat dikategorikan pemberdayaan bila mampu memperkuat, 

meningkatkan, atau mengembangkan potensi masyarakat setempat (Pranata et al 2011). Dr. 

Edi menjelaskan program ini ada sebagai bentuk upaya yang dilakukan rumah sakit dalam 

promosi kesehatan yaitu dengan adanya PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah 

Sakit) dalam bentuk kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang pelayanan tersebut bernama HMC 

(Hospital Mobile Care). Program ini dijalankan di dua tempat yaitu di dalam rumah sakit dan 

di luar rumah sakit. Program untuk di dalam rumah sakit dilakukan di rawat inap kusta dan 

non kusta, sedangkan yang ada di luar rumah sakit dilakukan di 20 Kabupaten yang ada di 

Jawa Timur. 

Adanya program promosi kesehatan yang dilakukan oleh suatu organisasi di Rumah 

Sakit Kusta Sumberglagah dalam bentuk PKRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat) yang 

ditujukan kepada penderita kusta dan nonpenderita. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada 

nonpenderita seperti keluarga dari penderita kusta, dan juga bagi pasien nonkusta yang ada di 

rumah sakit. Selain kategori nonpenderita tersebut sosialisasi ini juga ditujukan kepada siswa-

siswi sekolah yang tersebar di 20 Kabupaten seperti yang diucapkan oleh dr. Edi. 

Mengembangkan gotong-royong, potensi masyarakat harus diimbangi dengan gotong royong, 

peran promotor kesehatan yaitu memberi motivasi dan fasilitas, agar gotong royong tersebut 

dapat terjadi: 

“Disini ada dua rehabilitasinya, jadi ada rehabilitasi untuk kekuatan sensorik, motorik, dan otonomya 

itu tadi di fisioterapi sendiri. Yang satunya rehabilitasinya untuk fisioterapi garden, nah…terapi garden 

itu biasanya mereka pas amputasi atau pas operasi rekonstruksi itu harus bekerja kembali ke daerahnya. 

Kalo dia ke sawah, seandainya amputasi dia ke sawah dia harus berjalan kan ke sawah dengan harus 

pake kaki palsu itu, lah…itu ada latihannya di tempat fisioterapi garden itu di gunung, di pasir, bisa 

gitu. Jadi iyaa, dia pulang dari sini sudah bisa beraktifitas, harapan kita seperti itu”-dr Edi 

 

Banyak orang yang belum tahu tentang penyakit kusta, mereka menganggap bahwa 

orang yang menderita kusta dapat dengan mudah menularkan penyakitnya. Kusta merupakan 

salah satu penyakit yang tidak mudah menular, namun resiko pasien yang menjadi cacat yang 



akhirnya menimbulkan stigma (dalam Albana dan Savira 2014). dr. Edi mengutarakan bahwa 

rumah sakit juga bergotong-royong bersama masyarakat untuk memfasilitasi penderita 

dengan pelayanan rehabilitasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kusta Sumberglagah. Dua 

yang pertama yaitu rehabilitasi kekuatan sensorik, motorik, dan otonomnya, yang kedua 

fisioterapi garden. Fisioterapi untuk kekuatan sensorik, motorik, dan otonomnya dilakukan di 

dalam rumah sakit. Fisioterapi garden ini dilakukan di luar rumah sakit sebagai bentuk 

pelatihan bagi penderita kusta yang mengalami cacat. Peran masyarakat adalah dengan turut 

membantu mengantarkan pasien yang ingin mendapatkan layanan rehabilitasi di rumah sakit 

agar kecatatan yang diderita oleh penderita tidak parah, dan dapat teratasi dengan adanya alat 

bantu. 

Menggali kontribusi masyarakat, kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi 

masyarakat yang dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti dalam bentuk ide, tenaga, dan 

pemikiran. Tugas provider bersama masyarakat yaitu untuk dapat menggali potensi 

masyarakat setempat untuk berkontribusi. Adanya komunitas LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) di daerah RSK Sumberglagah dan berikut adalah pernyataan narasumber: 

“Ada, disini kaya contohnya biasanya di lingkungan kampung dia muncul  P3K Pemuda Pemudi Peduli 

Kusta di kampung ini. Dia minta background ke kita, karena gini kusta itu apabila cepet diobati dia 

akan lebih cepet bagus dan kecacatan akan kita bisa lewati. Kalo nggak, dia datang sudah cacat itu 

susah, kalo cacat susah, kan sudah kebawa seumur hidup kan gitu. Makanya dari temen-temen itu dia 

keliling, pemuda pemudi peduli kusta itu rata-rata dia penderita kusta, dan anak-anak orang-orang 

kusta iya mantan penderita. Jadi dia sangat peduli wooo….langsung diajak, dia gak boleh mendiagnosa 

tapi sosialisasi di kampung-kampung sudah bisa, cuma dia mengarahkan nanti udah datang aja ke 

rumah sakit nanti kita cek, bener nggak dia menderita kusta seperti itu akhirnya mereka lebih pede. Lah 

itu termasuk pimpinannya P3K Pemuda Pemudi Peduli Kusta he…he”-dr Edi 

 

Komunitas (community) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan 

nilai (values), perhatian (interest) yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas 

geografi yang jelas, dengan norma dan nilai yang telah melembaga (Sumijatun et al 2006).  

Bentuk kontribusi masyarakat menurut dr. Edi adalah dengan adanya kerja sama antara 

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah dengan masyarakat Dusun Sumberglagah untuk 

membentuk suatu komunitas. Komunitas ini bernama P3K (Pemuda-Pemudi Peduli Kusta) 

yang beranggotakan anak-anak kusta. P3K berasal dari anak-anak eks penderita kusta. 

Komunitas tersebut bergerak untuk menangani masalah kusta di masyarakat kusta, dengan 

cara berkeliling untuk melakukan sosialisasi di kampung-kampung tentang kusta. Komunitas 

ini tidak bertugas untuk mendiagnosa namun untuk memberikan pengetahuan tentang kusta 

dan mengarahkan masyarakat untuk datang ke rumah sakit. Selain itu ketua komunitas sendiri 

juga mengatakan: 



“Iya, nah…gini untuk kinerja P3K secara keseluruhan kita fokus di Kabupaten Mojokerto. Kalo saya 

bicara tentang kusta, berati saya bicara seluruh Kabupaten Mojokerto, tapi kalo saya bicara 

Sumberglagah itu sudah pasti bicara tentang kusta. Iyaa…jadine aku sebagai ketua P3K gak boleh 

egois dong untuk memajukan kampungku sendiri tanpa menghiraukan pasien kusta yang ada di luar 

Sumberglagah iya kan, aku nggak boleh egois kalo soal itu”-Yatno 

 

Mas Yatno yang merupakan ketua dari P3K dan berasal dari Sumberglagah, secara 

keseluruhan fokus tujuan dari komunitas ini hanya wilayah Kabupaten Mojokerto untuk 

sementara, sehingga seluruh anggota berasal dari beberapa wilayah di Kabupaten Mojokerto 

tidak hanya dari Desa Sumberglagah. Mas Yatno juga mengatakan bahwa dia tidak boleh 

egois dan hanya menangani masalah kusta di wilayah tempat tinggalnya saja, namun, dia juga 

harus memerhatikan pasien di luar Sumberglagah. Disamping itu juga didukung oleh salah 

satu komunitas lain. Komunitas ini mewakili mantan penderita kusta untuk membahas 

tentang kusta. Permata juga memberikan penyuluhan tentang kusta, sama seperti yang 

dilakukan oleh P3K. Anggota dari Permata berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa 

Timur, karena komunitas ini tersebar di setiap wilayah kabupaten: 

“E..selain itu memang ya mewakili untuk yang di komunitas itu ya di kelompok Permata itu. Kemarin 

kan kebetulan habis ada pertemuan di sini, kelompok Permata itu sendiri bahas tentang kusta ya kami 

sendiri disuruh ndampingi waktu itu”-Suwoto 

“Komunitas yang kedua ini adalah Permata menurut Suwoto singkatan dari “Perhimpunan Mantan 

Penderita Kusta heem iyaa itu”-Suwoto 

Menjalin kemitraan, kemitraan merupakan jaminan kerja antara berbagai sektor 

pembangunan, baik pemerintah swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas promotor kesehatan 

adalah sebagai motivator yang ditujukan kepada fasilitas masyarakat untuk menjalin kemitraan 

dengan pihak-pihak lain, seperti yang dilakukan RSK Sumberglagah ini: 

“Kalo di sini sebenarnya bukan sosialisasi toh dari Rumah Sakit Kusta Sumberglagah. Jadi di sini kan 

tempat pembinaan eks penderita kusta jadi ya tentunya mereka itukan rawat e…rawan dari e…sakit 

lukanya. Disamping perawatan luka-lukanya, juga ya pemberian obat-obatan yang sakit umum”-Sokhib 

 

“E…untuk program ini, ini inisiatif dari Rumah Sakit Sumberglagah dengan pondok sosial kusta yang 

ada di sini. Jadi kita e…punya kerjasama MOU, ya karena e…kalo kita tidak mempunyai apa itu kerja 

sama untuk kunjungan dari tim medis itu ke sini, Nah…dari kami agak keberatan e…kalo sering kali 

sakitnya ndak seberapa parah tidak perlu opname kita e…bawa ke sana. Karena anggaran transportasi 

ke sana juga dibatasi, sehingga kita e…bersepakat e…untuk dari rumah sakit itu, e…sebulan sekali 

berkunjung e…untuk perawatan yang ada di sini. Kalaupun nanti setelah ada pengobatan, perawatan di 

sini ada binaan kami yang perlu e…berobat dan perlu e…opname di sana ya kita rujuk ke rumah sakit”-

Sokhib 

Sokhib sebagai Kasubag TU Pondok Sosial Babat Jerawat mengatakan bahwa Rumah 

Sakit Sumberglagah juga melakukan kegiatan kemitraan. Kemitraan ini adalah bentuk 

pengobatan yang bekerja sama dengan Lingkungan Pondok Sosial Kusta di Babat Jerawat 

Surabaya yang dilakukan sebulan sekali oleh rumah sakit. Kegiatan ini berupa layanan 

pengobatan bagi pasien eks kusta di Liponsos Babat Jerawat. Setelah mendapatkan pelayanan 



pengobatan, mereka mendapatkan sosialisasi secara perorangan. Bentuk kegiatan ini adalah 

bentuk kemitraan yang diadakan oleh Rumah Sakit Kusta Sumberglagah dengan Liponsos 

Babat Jerawat. 

Desentralisasi adalah upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya untuk 

memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi daerah atau 

wilayah: 

“Ada, biasanya mereka kita latih memang itu kegiatan merendam bersama. Jadi mulai si A, seorang  A 

yang sudah bisa mahir akan melatih temannya begitu seterusnya. Malah disitu kalo di tempat kita ini 

ada sampek dia membentuk grup sendiri akhirnya membentuk grup kaya koperasi. Jadi disitu bisa 

jualan, lebih produktif iya disitu karena sambil menunggu, ada yang jual ya mereka sendiri ada di 

lingkungannya itu”-dr Edi 

Upaya yang dilakukan masyarakat yaitu dengan membentuk suatu koperasi bagi 

mantan penderita kusta guna meningkatkan tingkat kehidupan mereka di bidang ekonomi. 

Koperasi tersebut berada di Rumah Sakit Sumberglagah yang berjalan hingga sekarang. 

Kegiatan itu menjadikan mantan penderita yang telah melewati masa pengobatan dapat lebih 

produktif untuk meningkatkan ekonomi dan melatih kepercayaan diri:  

“Gini ya..rumah sakit sudah pernah beberapa kali memberikan dukungan tentang ekonomi. Tapi yang 

kita lakukan itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki, contoh kita di perkampungan kan 

ada perkampungan ekspenderita. Itu pernah kita berikan bantuan ternak itik, itiknya habis uangnya 

ngga ada, kemudian ternak lele, lelenya habis uangnya gak mbalik, kemudian cacing, ternak cacing lo 

betul ternak cacing itupun juga gak ada hasilnya. Dan itu ya hilang begitu saja”-Suwoto 

Upaya yang kedua menurut Suwoto yaitu rumah sakit juga pernah mengadakan suatu 

pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi. Rumah Sakit bekerja sama dengan dinas 

kesehatan setempat untuk menggalakan adanya pemberdayaan ekonomi. Dilihat dari 

penjelasan Suwoto, sejauh ini rumah sakit telah melaksanakan pemberdayaan untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka di bidang ekonomi seperti ternak lele ataupun ternak 

cacing. Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, 

penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

gaji/upah yang memadai, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi 

aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakan (Susanti dan Zulaihati, 

2017). Oleh karena itu, dalam hal ini rumah sakit telah memberdayakan masyarakat mantan 

penderita kusta dalam hal ekonomi untuk bisa melanjutkan hidupnya. 

 Komunikator Program PKRS 

Menjadi temuan menarik pada penelitian ini, bahwa adanya peran komunikator dari 

petugas kesehatan rumah sakit meliputi dokter, perawat, kader kusta. Namun selain itu dari 

segi komunitas juga meimiliki seorang komunikator yang fungsi juga sama. Mereka sama-

sama ingin mengedukasi masyarakat melalui program PKRS kegiatan sosialisasi pengetahuan 

tentang ku Dalam kegiatan ini yang berperan sebagai komunikator/pelaksana adalah para 



dokter, perawat, dan staf rumah sakit. Selama ini program kesehatan yang dilakukan rumah 

sakit tidak lepas dari peran petugas kesehatan untuk memfasilitasi pasien, baik kegiatan 

dalam bentuk sosialisasi untuk mengedukasi para pasien. Peran petugas adalah sebagai 

sumber untuk penyampaian pesan kepada sasaran yang dituju dalam hal ini yaitu Program 

PKRS. 

Pembagian tugas dalam komunikator/pelaksana PKRS tidak berlaku secara mutlak, 

artinya dokter yang menangani kusta tidaklah harus dokter spesialis penyakit kulit. Hal ini 

didasarkan (background) pada pendidikan sebagai seorang dokter dan perawat yang bersifat 

umum: 

“Ee… ndak kita unit  disini adalah instalasi, dulu kan memang instalasi rumah sakit kusta kan…ini 

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah kan dulu. Sekarang sudah pelayanan umum, jadi basic kita da di 

kusta. Jadi setiap dokter di sini harus bisa dan teman-teman perawat harus bisa tentang kusta dan 

memberi penjelasan kusta kepada masyarakat itu aja”-dr. Edi 

Pada kutipan diatas dokter Edi mengatakan setiap dokter harus memiliki pengetahuan 

di bidang kusta. Mengingat program PKRS sendiri adalah bentuk kegiatan sosialisasi untuk 

mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan tentang kusta. Maka dari itu tiap-tiap dokter 

dan perawat harus benar-benar paham tentang penyakit kusta, walaupun secara tidak 

langsung mereka tidak menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kusta. Hal ini juga 

didukung dengan adanya pergantian petugas rumah sakit: 

“Heeh…kan pindah-pindah gitu yaa, sebelumnya ada di OK”-Mila 

Maksudnya pindah-pindah adalah agar tiap-tiap dokter dan perawat memiliki 

pengalaman dalam menangani kusta. Itulah alasan mengapa mereka harus mengetahui 

tentang kusta. Melihat dari penjelasan dokter Edi bahwa awalnya memang rumah sakit 

khusus untuk kusta, namun sekarang telah berganti menjadi rumah sakit dengan pelayanan 

umum tetapi basicnya tetap kusta. Jadi, seluruh petugas kesehatan rumah sakit dapat 

menangani kusta. Tetapi sebagai komunikator utama atau narasumber dalam mengedukasi 

masyarakat tentang kusta ada dokter khusus yang basicnya dokter umum tetapi mengikuti 

pelatihan tentang kusta. 

Salmon dan Atkin (2003) menjelaskan bahwa ada lima dimensi yang harus dipenuhi 

untuk menjadi seorang komunikator. Kelimanya digolongkan menjadi dua faktor. Faktor 

pertama kredibilitas terdiri dari keahlian (expertise) dan dapat dipercaya (trustworthnisess). 

Kedua adalah daya tarik yang terdiri dari keakraban (familiarity), kesukaan (likability), dan 

kesamaan (similiarity). Melihat penjelasan tentang dimensi komunikator menjadikan petugas 

kesehatan pada program PKRS didasarkan atas pertimbangan kredibilitas dan daya tarik. 



 Bicara mengenai kredibilitas, selain dokter juga ada petugas rumah sakit yaitu 

kepala perawat poli kusta di rumah sakit. Petugas tersebut juga mendapatkan pelatihan 

tentang kusta, hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

“Dulu memang saya dapat pelatihan dari pogram nasional yaitu program untuk P2 Kusta se-Jawa 

Timur. Waktu itu di Rumah Sakit Sitanala Makassar Ujung Pandang program nasional kalo disana dan 

mengeluarkan sertifikat. Setelah itu baru kita masuk di sini di Rumah Sakit Sumberglagah, tapi 

sebelumnya sudah masuk kesini, namun ditempatkan di poli kusta. Setelah di poli kusta kebetulan dari 

direktur kita dulu dia belajar bedah rekontruksi di Ethiopia selama 9 bulan. Mereka transfer knowledge 

ke saya sampai akhirnya dulu belum ada spesialis yang datang kesini, kita yang melakukan untuk 

tindakan operasi rekontruksi akhirnya sampai sekarang”-dr. Edi 

 “Iyaa, jadi iya kusta sendiri kita e..dulu itu pelatihannya tidak di Jwa Timur tapi di Sulawesi di PLKN 

(Pusat Latihan Kusta Nasional) tentang kusta. Jadi yang punya sertifikat sementara ini saya, dokter Edi 

yang memegang disini, sama sebenarnya pak Ryan tapi dia ditempatkan di tulip”-Suwoto 

Dr Edi dan Suwoto menjelaskan bahwa dirinya juga pernah mengikuti kegiatan 

pelatihan kusta bernama PLKN (Pusat Latihan Kusta Nasional). Selain itu merekajuga sering 

diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kusta. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa untuk perawat bukan berarti perawat khusus, namun 

setidaknya memiliki keahlian dan kompetensi di bidang kusta. Hal ini menjadikan 

kemampuan yang dimiliki oleh dokter dan perawat semakin relevan dalam menjadi 

komunikator dalam program PKRS. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokter dan 

perawat Rumah Sakit Sumberglagah telah memiliki kredibilitas sebagai seorang 

komunikator. Tingkat kredibilitasnya meliputi keahlian (expertise) dan dapat dipercaya 

(trustworhtniess) (Salmon dan Atkin, 2003). 

Sama dengan yang dijelaskan bahwa seorang komunikator memiliki peran utama 

dalam promosi kesehatan untuk memengaruhi atau persuasi (Liliweri 2008). Kemudian 

Salmon dan Atkin juga menjelaskan bahwa seorang komunikato yang kredibel mampu 

menyampaikan informasi serta persuasif dan dapat diterima kebenarannya oleh lawan bicara 

(komunikan). Hal ini dimiliki oleh dokter, perawat seorang petugas kesehatan yang berperan 

sebagai komunikator dalam program promosi kesehatan PKRS Rumah Sakit Kusta 

Sumberglagah. Peran mereka dianggap mampu mempersuasi dan mengedukasi masyrakat 

mengenai penyakit kusta dalam kegiatan sosialisasi. 

Pada komunitas P3K yang bertindak sebagai komunikator adalah seorang ketua 

komunitas. Komunikator tersebut yang menyampaikan informasi atau pesan kepada sasaran 

yang dituju (Cangara, 2006). Selama ini yang berperan untuk memberikan sosialisasi adalah 

ketua P3K yang bernama Yatno: 

“Oh…nggak se-Kecamatan Pacet yak, itu kita P3K kerjasama dengan karang taruna Sumberglagah. 

Terus kita pernah melakukan aksi gerak jalan, Mojosari-Mojokerto atas nama P3K. Jadi kami pada 



waktu gerak jalan, kita nggak sosialisasi biarkan masyarakat tahu sendiri apa itu P3K kan ada 

chemistry-nya. Terus aku sudah beberapa kali seh e…memberi sosialisasi kusta ke antarkomunitas jadi 

ada yang memfasilitasi teemenku yang kerja di salah satu dealer jadi memberi fasilitas. Aku dikontek 

“Yat nanti malem, sabtu malem minggu kita mempunyai kegiatan aku mohon kamu memberi materi”, 

“materi tentang apa bang ?”, “materi tentang kusta”, “oke aku siap memberi materi” dan itu sudah 

kulakukan beberapa kali”-Yatno 

Pada kutipan di atas menjelaskan bahwa mas Yatno selaku ketua P3K yang selalu 

bertindak untuk memberikan sosialisasi. Yatno diminta oleh salah satu perusahaan dealer 

motor untuk memberikan sosialisasi materi tentang kusta. Dari penjelasan tersebut dapat 

diasumsikan bahwa yang selama ini bertindak sebagai komunikator adalah Yatno. Yatno 

paham tentang kusta karena background-nya adalah anak dari mantan penderita kusta dan 

juga dia berasal dari Sumberglagah yang identik dengan banyaknya mantan penderita kusta di 

dusun tersebut. Maka dari itu selama ini Yatno selalu diminta oleh pihak luar untuk 

memberikan sosialisasi terkait materi kusta. 

Menyinggung lima dimensi dari Salmon dan Atkin (2003) bahwa ada lima dimensi 

untuk menjadi seorang komunikator. Pada komunikator di komunitas ini, dia memenuhi 

kriteria kedua tentang daya tarik, hal ini djielaskan : 

“Secara keseluruhan belum pernah mbak secara keseuluruhan kalo dalam bentuk instansi lo. Tapi dalam 

bentuk informal apa itu kaya pribadi gitu kita sudah mbak, sebenernya tanpa P3K turun itu kita sudah 

dapat itu dari yang namanya dinas sosial kecamatan itu kan ada, petugas kusta masing-masing kecamatan 

kan ada. Tanpa P3K turun mereka sebetulnya harus dapat itu, kita belum pernah e…kerja sama seperti 

itu belum pernah. Ini kita belajar dari pengalaman juga seh seperti itu belum pernah”-Yatno 

Pada kutipan di atas Yatno menjelaskan bahwa dia belajar berdasarkan pengalaman. 

Hal tersebut yang menjadikan dia berperan penting dalam sosialisasi di komunitas ini. 

Kemudian jika dilihat dari daya tarik dapat didasarkan dari pengalaman mas Yatno. 

Mengingat dia adalah anak ekskusta, yang tentunya menjadikan dia memiliki kesamaan 

(similarity) dan jika ditinjau dari kesukaan (likeability) Yatno sangat senang membantu para 

penderita untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Terkait keakraban (familiarity) yang 

dilakukan Yatno ini ditunjukkan bahwa dia harus mengerti akan kondisi pasien yang akan di 

berikan edukasi terlebih dahulu dan penguatan mental kepada penderita 

Pada hasil penelitian ini menemukan bahwa tugas seorang ketua komunitas juga 

menjadi seorang promotor kesehatan. Dimana perannya juga sama dengan petugas kesehatan 

meliputi dokter, perawat, dan kader. Hal ini dikarenakan karena adanya suatu bentuk field of 

experience yang dialami oleh seorang komunikator. Menurut Deddy Mulyana (2005) field of 

experience adalah pengalaman yang dimiliki oleh ketua komunitas ini, sebagai anak mantan 

dari penderita kusta. Ketua P3K juga melakukan adanya kegiatan sosialisasi, yakni juga 

mengedukasi masyarakat tentang penyakit kusta. Mas Yatno selaku ketua P3K selain 



memberikan sosialisasi juga memberikan bentuk dukungan atau motivasi dengan penguatan 

mental yang diberikan kepada penderita. Tugas ketua komunitas ini berjalan sesuai dengan 

apa yang dilakukan oleh promotor kesehatan yang ada di rumah sakit, yaitu dengan 

membantu tugas mereka untuk memberikan suatu bentuk edukasi pengetahuan tentang kusta 

kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh komunitas P3K. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan  masalah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program PKRS 

(Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah menerapkan 

strategi promosi kesehatan yang persuasif dan edukatif. Peneliti menggunakan The-Self 

Empowerment Approach untuk menganalisis hasil dari penelitian ini. Hasil yang diperoleh 

dalam menjalankan program PKRS yaitu bahwa rumah sakit bekerja sama dengan LSM atau 

Organisasi Masyarakat (komunitas) secara informal. Komunitas tersebut juga berada di 

Sumberglagah bernama P3K, kemudian komunitas dari luar wilayah rumah sakit yaitu 

Permata. Namun peneliti lebih mengulas komunitas yang berada di wilayah rumah sakit.  

Maka dari itu jika dikaitkan dengan prinsip pemberdayaan rumah sakit telah 

melakukan lima prinsip dalam menangani  masalah kusta. Kelima prinsip tersebut meliputi 

mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan gotong royong, menggali kontribusi 

masyarakat, menjalin kemitraan, dan desentralisasi. Komunikator dalam komunitas P3K adalah 

ketua untuk memberikan sosialisasi tentang kusta begitu pula dengan Permata juga melakukan 

kegiatan sosialisasi. Menjadi temuan menarik pada penelitian ini adalah pada strategi komunikasi 

yang dijalankan oleh komunitas, yang berperan sebagai komunikator adalah ketua P3K. Daya tarik 

komunikator adalah mengerti kondisi pasien melalui pengalaman, kesukaan, dan kesamaan dari para 

komunikator yang merupakan anak-anak mantan penderita kusta dan mantan penderita kusta. 
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