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Rumah sakit adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan, yang diperuntukkan bagi orang sakit 

maupun sehat, dalam upaya peningkatan status kesehatan melalui pendidikan kesehatan, yang salah 

satunya melalui kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). RSUD Liwa berdasar 

tugas dan fungsinya belum melaksanakan upaya promotif dan preventif secara optimal. Maka dari itu 

penelitian ini bertujuaan untuk mendiskripsikaan tentang Pelaksanaan PKMRS di RSUD Liwa Kabupaten 

Lampung Barat dengan melihat faktor - faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan subyek penelitian dipilih secara purposive sejumlah 8 orang di unit - unit ruang rawat 

dan instalasi yang ada di RSUD Liwa. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Data 

dianalisa secara kualitatif dengan pola pikir induktif. Pengujian validitas dengan triangulasi sumber. Hasil 

penelitian didapatkan, bahwa kegiatan penyuluhan hanya berupa penyuluhan langsung berupa konseling 

antara petugas dan pasien / keluarga pasien. Belum terbentuknya organisasi PKMRS, sarana yang ada 

belum sesuai standar Depkes, kegiatan yang dilaksanakan belum terprogram dan terencana, belum ada 

tenaga terlatih, dan pembiayaan juga belum dianggarkan. Diperoleh karakteristik 8 petugas, yaitu : usia 

berkisar 28 - 41 tahun, latar belakang pendidikan berasal dari non medis dan medis, semua subyek 

penelitian telah menikah dan belum mendapatkan pelatihan PKMRS, serta lama bekerja antara 1 - 7 

tahun. Sasaran penyuluhan pasien dan keluarga pasien, materi sesuai jenis penyakit pasien, metode 

yang digunakan penyuluhan langsung menggunakan media grafis. Organisasi dan manajemen PKMRS 

belum terbentuk. Belum ada bimbingan dan motivasi dari pihak direktur. Disarankan bagi Dinkes 

Lampung Barat untuk melakukan koordinasi kepada pihak RSUD Liwa agar melaksanakan PKMRS 

sesuai dengan ketentuan Kepmenkes RI No. 1426/MENKES/SK/XII/2006, bagi Pemda Lampung Barat 

untuk memberikan pelatihan tentang PKMRS bagi staf RSUD Liwa, bagi RSUD Liwa untuk membentuk 

organisasi PKMRS, merencanakan kegiatan PKMRS, meningkatkan sarana fisik dan sumber daya 

manusia, menganggarkan dana PKMRS, memberikan bimbingan dan motivasi, serta melakukan 

evaluasi.  
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