
Apa promosi kesehatan itu?



� adalah proses yang memungkinkan orang untuk
meningkatkan kontrol atas dan memperbaiki 
kesehatan mereka (Ottawa H.P. Charter). 

� Ini adalah proses yang memberdayakan keluarga dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup
mereka, dan mencapai dan menjaga kesehatan dan
Kebugaran.

� Menekankan, tidak hanya pencegahan penyakit, tetapi
promosi kesehatan sbg hal yang positif (positive good 
health).



� Ini adalah konsep yang positif yang menekankan 
sumber daya pribadi, sosial, politik dan institusional, 
seperti halnya kapasitas fisik

� Promosi kesehatan adalah beberapa kombinasi dari 
Kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan rohani 
atau inisiatif organisasional yang dirancang untuk 
membawa perubahan sikap positif, perilaku, sosial 
atau lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan 
kesehatan penduduk



� Promosi kesehatan diarahkan menuju tindakan pada
faktor-faktor penentu atau penyebab Kesehatan

� Promosi Kesehatan membutuhkan kerjasama yang erat
sektor di luar Layanan Kesehatan, yang mencerminkan 
keragaman kondisi yang mempengaruhi kesehatan

� Pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional
memiliki tanggung jawab yang unik untuk bertindak
secara tepat dan dalam cara yang tepat untuk
memastikan bahwa lingkungan 'total', yang berada di 
luar kendali individu dan kelompok, adalah kondusif
untuk kesehatan.



� “Berbagai kombinasi dari pendidikan kesehatan dan intervensi
terkait organisasi, ekonomi dan politik, yang dirancang untuk
memfasilitasi perubahan perilaku dan lingkungan yang
konduktif untuk kesehatan” (Green LW 1979)

� “Promosi kesehatan adalah ilmu dan seni untuk membantu
orang-orang dalam mengubah gaya hidup mereka untuk
bergerak ke arah keadaan kesehatan optimal.
� Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan

kesehatan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual.
� Perubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui suatu kombinasi

dari:
1. upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran,
2. perubahan perilaku dan
3. menciptakan lingkungan yang mendukung praktek kesehatan yang baik.
� Dari tiga, lingkungan yang mendukung mungkin akan memiliki dampak

terbesar dalam menghasilkan perubahan yang langgeng”.

(American Journal of Health Promotion, 1989,3,3,5)
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• Prinsip utama dari promosi kesehatan

seperti yang ditetapkan oleh WHO adalah

sebagai berikut:

• Promosi kesehatan lebih melibatkan

penduduk secara keseluruhan dalam

konteks kehidupan sehari-hari mereka, 

ketimbang berfokus pada orang atas 

risiko dari penyakit tertentu.
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Promosi kesehatan diarahkan terhadap 

tindakan pada faktor-faktor penentu

atau penyebab Kesehatan. 

• Hal ini membutuhkan kerjasama yang dekat
antara sektor di luar kesehatan yang
mencerminkan keragaman kondisi yang 
mempengaruhi kesehatan
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Promosi kesehatan terutama bertujuan partisipasi 
masyarakat yang efektif dan konkret. 

• Hal ini memerlukan pengembangan selanjutnya 
dari pendefinisian masalah dan pengambilan 
keputusan keterampilan dalam kehidupan, baik 
secara individu maupun kolektif, dan promosi 
mekanisme partisipasi efektif.
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• Promosi kesehatan menggabungkan beragam, 
tetapi saling melengkapi metode atau pendekatan 
termasuk komunikasi, pendidikan, undang-undang, 
ukuran-ukuran fiskal, organisasi perubahan, 
perubahan masyarakat, pengembangan masyarakat 
dan kegiatan-kegiatan lokal yang spontan terhadap 
bahaya kesehatan
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• Promosi kesehatan adalah terutama usaha sosial 
dan politik dan layanan bukan medis, meskipun 
profesional kesehatan memiliki peran penting 
dalam advokasi dan memungkinkan untuk 
promosi kesehatan



� Mempromosikan gaya hidup sehat.

� Mendapatkan orang-orang yang terlibat dalam
perawatan kesehatan mereka sendiri.

� Menciptakan lingkungan yang memungkinkan
untuk hidup sehat. 

� Pengakuan atas penyakit gaya hidup sebagai
penyebab utama penyakit dan kematian.

� Memperkuat peran serta masyarakat. 



� Penyakit tidak menular Kronis seperti diabetes 
dan hipertensi. Ini adalah penyebab utama
penyakit dan kematian. Mereka berhubungan
dengan…

� Kegemukan dan obesitas.

� Diet yang tidak sehat.

� Aktivitas fisik yang tidak cukup. 

� HIV/AIDS berhubungan dengan gaya hidup
seksual yang tidak aman, dan menyebabkan
banyak kematian. 



Promosi kesehatan menyatukan banyak sektor
untuk bekerja menuju pencapaian dan
pemeliharaan kesehatan dan Kebugaran.
� Sektor kesehatan sendiri tidak bisa mencapai

masyarakat yang sehat. 
� Semua sektor, baik pemerintah maupun non-

pemerintah, harus bekerja sama. 
� Promosi kesehatan dapat menyediakan hubungan

antara berbagai sektor.
� Dalam kesehatan, berbagai disiplin juga perlu

bekerja sama menuju Kesehatan (wellness)



� Pendidikan / sekolah

� Pertanian

� Layanan masyarakat

� Olahraga

� Media

� Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental 
Organizations/ NGO’s)

� Kelompok masyarakat

� Pemuda

� Sektor swasta



� Kesehatan lingkungan

� Nutrisi

� Perawatan masyarakat

� Kesehatan mental

� Kesehatan Gigi

� Epidemiologi

� Perawatan rumah sakit (sekunder)

� Sekolah perawat (School of Nursing)

� Terapi okupasi (Occupational therapy)



� Hukum (Legal)

� Pekerjaan Umum

� Perumahan

� Otoritas Air 

� GIU

� Lembaga agama (Christian Council)

� Pengobatan alternatif



� Mempromosikan kebijakan “sehat” di semua 
sektor, misalnya sehat tempat kerja, sekolah, 
rumah, gedung, desa-desa dan masyarakat.

� Aspek kesehatan harus menjadi pemikirandan
termasuk dalam kebijakan dari berbagai sektor.

� Kebijakan kesehatan juga harus menekankan
pencegahan dan promosi.



Karena gaya hidup terkait dengan banyak
masalah kesehatan hari ini, pencegahan dan
promosi harus mengurangi beban atas 
perawatan kesehatan sekunder (kuratif) 
� Penekanan dan sumber daya yang lebih besar ditempatkan

pada promosi kesehatan dan perawatan kesehatan primer.

� Lebih sedikit penekanan pada pembelian peralatan 
berteknologi tinggi untuk perawatan kesehatan 
sekunder

� Ekuitas (modal) dalam perawatan kesehatan.



� Keterlibatan masyarakat dalam keputusan 
kesehatan, pendekatan secara multi sektoral 
dan partisipatif. 

� Menyediakan masyarakat dengan informasi
dan alat-alat untuk mengambil tindakan untuk
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.



� Lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang 
sehat.

� Semua kegiatan pembangunan harus bertujuan
untuk lingkungan yang sehat-- bangunan, 
jalan, tempat kerja, rumah, lingkungan dan
sekolah yang sehat. 



� Informasi dan edukasi bagi kesehatan pribadi dan keluarga. 

� Mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan dan adat
masyarakat.

� Proses yang berkesinambungan pada semua tahapan
kehidupan.

� Panduan dan dukungan dalam mengembangkan 
keterampilan (yang terkena masalah pada mereka/ not 
imposed on them).

� Membangun atas pengetahuan dan sikap yang ada.



� Media pemain kunci, yang berpengaruh pada
kesehatan orang. 

� Kemitraan dengan media memastikan 
kolaborasi mereka dan informasi yang benar 
bisa diteruskan (kepada masyarakat)

� Aliran bebas informasi dua arah, mengenai hal-
hal yang penting untuk kesehatan.
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Membangun
kebijakan publik
Tentang kesehatan

Menciptakan 
lingkungan yang 

mendukung

Mengembangkan 
keterampilan 
pribadi

Penguatan aksi

Masyarakat

Reorientasipelay
anan kesehatan



• pglibrary-publichealth.wikispaces.com/file/.../what-is-health-promotion.p... 


