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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, 
maka Buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian  
Penyakit Tidak Menular (PTM) ini dapat tersusun dan diterbitkan. Buku ini 

terwujud atas kerja sama yang baik dan upaya maksimal Pusat Promosi Kesehatan 
dan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

Buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, khususnya 
Petugas Perencana dan Pelaksana Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 
dan Promosi Kesehatan, mengingat perubahan gaya hidup dan prevalensi 
faktor risiko PTM cenderung meningkat di Indonesia, sehingga berdampak 
pada peningkatan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat PTM. Hasil 
Riset Kesehatan Dasar 2007 menunjukkan bahwa penyebab utama kematian 
telah mengalami pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. 
Faktor risiko PTM antara lain kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak 
seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, Hyperglikemia, Hipertensi, dan 
hiperkolesterol sebenarnya bisa dicegah. Oleh karena itu, upaya promotif dan 
preventif dalam pengendalian PTM sangat begitu penting. 

Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM 
merupakan agenda bersama antara pengelola promosi kesehatan dan program 
pengendalian PTM mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk kurun 
waktu 5 tahun ke depan (2010-2014), yang memuat kegiatan advokasi, bina 
suasana, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pengendalian PTM. 
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Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 
buku ini. Masukan dan saran untuk perbaikan serta saling melengkapi sangat 
diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku  ini bermanfaat 
bagi semua pihak dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan dalam Pengendalian 
PTM. 

Jakarta, Oktober 2010
Kepala Pusat Promosi Kesehatan

dr. Lily S Sulistyowati, MM
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SAMBUTAN 
DIREKTUR  PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DITJEN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN 
PENYEHATAN LINGKUNGAN

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, buku yang berjudul Rencana Operasional  
Promosi Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) ini 
dapat disusun dengan baik.

Program Pengendalian PTM di Indonesia meliputi pengendalian Diabetes 
dan penyakit metabolik, penyakit kronik dan degeneratif, penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah, penyakit Kanker dan Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak 
Kekerasan.  Bertujuan untuk menurunkan prevalensi PTM secara mandiri dan 
berkeadilan  yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan fokus 
promotif dan preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan 
rehabilitatif. Pengendalian PTM  dilaksanakan melalui upaya pengendalian faktor 
risiko, survailans epidemiologi, deteksi dini dan tata laksana.

Saya menyambut baik disusunnya buku ini, mengingat Pengendalian PTM 
sarat dengan muatan promosi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh 
karena itu, Saya menghimbau Para Pengelola Program Pengendalian PTM mulai 
dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan buku ini sebagai 
acuan dan agenda bersama dengan Pengelola Program Promosi Kesehatan 
untuk penyusunan rencana kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2010-
2014).
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Pada kesempatan ini pula, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik ini dan semoga dengan rencana 
operasional promosi kesehatan yang maksimal, dapat mempercepat pencapaian 
tujuan pengendalian PTM.

Akhir kata, Selamat atas diterbitkannya buku ini, semoga bermanfaat untuk  kita 
semua.

       
Jakarta, Oktober 2010

Direktur  Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dr.  Azimal, M.Kes
NIP. 195412271984101001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan sebagai penyebab 58 juta kematian 
pada tahun 2005 (WHO), dan 80% kematian tersebut terjadi di negara-negara 
yang berpendapatan rendah dan menengah akibat penyakit Jantung dan 

Pembuluh Darah (30%), penyakit pernafasan kronik dan penyakit kronik lainnya (16%), 
Kanker (13%), cedera (9%) dan Diabetes melitus (2%). PTM seperti Kardiovaskuler, 
Stroke, Kanker, Diabetes melitus, penyakit Paru Kronik Obstruktif dan Cedera 
terutama di negara berkembang, telah mengalami peningkatan kejadian dengan 
cepat yang berdampak pula pada peningkatan angka kematian dan kecacatan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007) menunjukkan penyebab kematian 
telah terjadi pergeseran dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular. Berdasarkan 
riset tersebut, penyebab kematian terbesar untuk umur> 5 tahun adalah Stroke, baik 
di perkotaan maupun di pedesaan.  Penyakit menular menyumbang 28,1% kematian 
sedangkan Penyakit Tidak Menular sebagai penyumbang terbesar penyebab 
kematian terbesar (59,5%).

Faktor risiko PTM antara lain kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan 
tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, Hyperglikemia, Hipertensi, 
hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya 
perilaku berlalu lintas yang tidak benar. Upaya pencegahan dan penanggulangan 
PTM akan menjadi lebih efektif dan efisien jika faktor risiko tersebut dapat 
dikendalikan. Dampak dari PTM dan risikonya selain berpengaruh pada ketahanan 
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hidup manusia dan penurunan produktivitas kerja juga menambah beban biaya 
pelayanan kesehatan.  Upaya pengendalian penyakit ini tidak mungkin dilakukan 
hanya oleh sektor kesehatan saja akan tetapi harus melibatkan sektor lain dan 
keterlibatan masyarakat secara aktif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya, keberadaan faktor 
risiko PTM pada seseorang tidak memberikan gejala sehingga mereka tidak merasa 
perlu mengatasi faktor risiko dan mengubah gaya hidupnya. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang jenis PTM cukup baik, dan 
sebagian besar masyarakat mengetahui bagaimana penderitaan pasien PTM seperti 
Jantung Koroner, Kanker, Stroke dan Diabetes melitus, gangguan akibat kecelakaan 
dan cidera. Namun mereka umumnya belum memahami pengaruh faktor risiko 
PTM terhadap kejadian PTM serta komplikasi yang dapat ditimbulkan PTM. Pada 
umumnya mereka menganggap bahwa PTM disebabkan faktor genetik, penyakit 
orang tua atau penyakit orang kaya.

Perubahaan gaya hidup memerlukan pendekatan komprehensif dan 
multidimensi, 0leh karena itu program Pengendalian PTM perlu difokuskan 
pada faktor risiko secara terintegrasi komprehensif (promotif-preventif, kuratif-
rehabilitatif ) meliputi dimensi kebijakan, lingkungan, perilaku masyarakat dan 
dimensi pelayanan kesehatan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan 
dukungan lintas program dan lintas sektor. Faktor risiko PTM dapat dicegah 
dan dikendalikan lebih dini, untuk itu diperlukan pengetahuan dan informasi 
keberadaan faktor risiko serta besarnya masalah PTM utama, sebelum dilakukan 
intervensi perubahan terhadap faktor risiko. Perubahan faktor risiko PTM, 
membutuhkan waktu lama khususnya faktor risiko gaya hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada BAB X, 
Bagian Kedua Tentang Penyakit Tidak Menular pasal  158-161: antara lain disebutkan: 
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, 
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pengendalian, penanganan PTM beserta akibat yang ditimbulkan serta upaya 
sebagaimana dimaksud di atas untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, 
kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya PTM beserta akibat yang 
ditimbulkan.

Sinkronisasi kegiatan Program Promosi Kesehatan dengan program Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular juga disebutkan dalam pasal 160 berisi tentang Pemerintah, 
pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan 
komunikasi, informasi, dan edukasi yang  benar tentang faktor risiko PTM yang 
mencakup seluruh fase kehidupan serta faktor risiko sebagaimana dimaksud 
di atas antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, 
mengkonsumsi alkohol, dan berperilaku berlalulintas yang tidak benar.

Sementara itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 
2010-2014 disebutkan bawa visi Kementerian Kesehatan adalah ‘Masyarakat Sehat 
yang Mandiri dan Berkeadilan’, dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta 
dan masyarakat madani. Dalam Renstra tersebut juga disebutkan bahwa prioritas 
pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan fokus 
prioritas antara lain prioritas ketiga yaitu pengendalian penyakit menular dan 
Penyakit Tidak Menular diikuti penyehatan lingkungan.

 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagai bagian dari Program 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Renstra Kemenkes 2010-
2014 adalah Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan 
penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Surat Edaran, deteksi dini, KIE dan tata 
laksana) sebesar 100%, Persentase provinsi yang mepunyai peraturan perundang-
undangan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap 
kesehatan (Surat Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Gubernur/ PERDA) sebesar 100% 
dan Persentase kabupaten/kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan 
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tentang pencegahan dan penanggulangan dampak rokok terhadap kesehatan 
(Surat Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Walikota/ Bupati/ PERDA) sebesar 30% serta 
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 
PTM (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) sebesar 30%. 

Peran Promosi Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular cukup 
besar terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) yang terkait dengan Faktor Risiko Bersama penyebab Penyakit 
Tidak Menular. Dari 10 indikator PHBS di Rumah Tangga, tiga diantaranya merupakan 
pencegahan faktor risiko bersama PTM yaitu Aktivitas fisik, Konsumsi sayur dan buah 
serta tidak merokok. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2014 diharapkan rumah 
tangga di Indonesia melaksanakan PHBS di Rumah Tangga sebesar 70%.

Indonesia sebagai warga masyarakat dunia berkomitmen untuk ikut 
merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs 
tersebut, kesehatan dapat dikatakan sebagai unsur dominan, karena kedelapan 
agenda MDGs berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan aspek 
kesehatan. Dalam rangka pencapaian agenda MDG’s yang terkait langsung 
terhadap kesehatan, telah dilakukan berbagai upaya yang terencana dituangkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. 

Dalam mencapai upaya tersebut program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 
memerlukan dukungan dari berbagai pihak antara lain dukungan dari Pusat Promosi 
Kesehatan, maka perlu dibuat Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Rencana Operasional ini akan menjadi agenda 
bersama antara Pengelola Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan 
Pengelola Program Promosi Kesehatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/
kota, yang akan dijabarkan dalam DIPA masing masing unit setiap  tahunnya dalam 
kurun waktu 2010-2014 dengan sumber dana yang berasal dari APBN, APBD dan  
sumber lainnya.
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B. Analisis Masalah

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007) di Indonesia menyatakan bahwa 
Stroke merupakan  penyebab kematian terbesar di Indonesia untuk penduduk umur 
5 tahun ke atas di perdesaan maupun di perkotaan.  Riskesdas juga melaporkan 
bahwa prevalensi nasional untuk penyakit sendi sebesar 30,3%, Hipertensi pada 
penduduk umur 18 tahun ke atas adalah 31,7%, Stroke 0,8%, Asma 4,0%, Kanker 
0,4%, Jantung 7,2% dan Diabetes melitus 5,7% (biomedis). Prevalensi beberapa 
faktor risiko PTM  seperti  Obesitas umum sebesar 10,3%, Obesitas Sentral 18,8%, 
Toleransi Gula Terganggu (TGT) 10,2%, kurang makan buah dan sayur 93,6%, 
kebiasaan minum beralkohol 4,6%, kurang aktivitas fisik 48,2%,  dan merokok 23,7%.  
Penderita Hipertensi misalnya, secara nasional terdapat 10 kabupaten/kota dengan 
prevalensi Hipertensi sekitar 50 % pada penduduk umur >18 tahun yaitu tertinggi 
di Kepulauan Natuna (53,3%), Mamasa (50,6%), Katingan (49,6%), Wonogiri (49,5%), 
Hulu Sungai Selatan (48,2%), Rokan Hilir (47,7%), Kuantan Senggigi (46,3%), Bener 
Meriah (46,1%), Tapin (46,1%), dan Kota Salatiga (45,2%).

Data Rumah Tangga Sehat menurut Riskesdas 2007 adalah 38,7%. Secara rinci 
tiga faktor risiko dari Penyakit Tidak Menular yaitu merokok, kurang makan buah, dan 
kurang aktivitas fisik yang juga merupakan indikator dalam Perilaku Hidup Bersih 
Sehat di Rumah Tangga menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan yang dapat 
dilihat pada lampiran.

C. Isu Strategis

1. Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan dari Pemda dalam 
Pengendalian PTM.

2. Kegiatan yang belum terintegrasi secara lintas program dan lintas sektor 
dalam Pengendalian PTM.

3. Dukungan mitra terkait kurang optimal.
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4. Masih kurangnya peran serta masyarakat.
5. Masih lemahnya Survailans Epidemiologi PTM.
6. Lemahnya Sistem Informasi dalam Pengendalian PTM.
7. kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini faktor risiko.
8. Kurangnya peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

melakukan KIE.
9. Kurangnya pencegahan Faktor Risiko Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian 

PTM
10. Masih lemahnya Jejaring PTM.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005  tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005  tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Tata Ruang 

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. 
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 951/Menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 

tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 

tentang Kader Pemberdayaaan Masyarakat. 
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 004/MENKES/SK/XI/2003 tentang 

Sistem Tugas dan Organisasi Departemen Kesehatan.
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11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 Tahun 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

E. Pengertian

1. Penyakit Tidak Menular
 Penyakit Tidak Menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh 

proses infeksi (tidak infeksius). 

2. Promosi Kesehatan
 Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 
agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan 
kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat 
dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

3. Faktor Risiko  PTM 
 Faktor risiko PTM adalah suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan 

dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor 
risiko yang dimaksud antara lain kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat 
dan tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, Hyperglikemia, 
Hipertensi, Hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan 
dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar.    

4. Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian 
PTM

 Adalah rencana operasional promosi kesehatan dalam pengendalian PTM 
secara berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai 
tujuan program secara terencana dalam jangka waktu 2010 – 2014. 
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BAB II
TUJUAN, TARGET, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Tujuan

1. Tujuan Umum 
 Meningkatnya perilaku masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan 

faktor risiko Penyakit Tidak Menular guna menurunkan angka kesakitan, 
kecacatan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular secara terpadu, 
komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder, dan masyarakat 
dan pemerintah.

2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam pencegahan faktor risiko Penyakit Tidak Menular
b. Meningkatnya aksi nyata dari berbagai komponen di masyarakat dalam 

pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait perilaku 
tidak merokok, aktivitas fisik, dan peningkatan konsumsi sayur dan buah 
dalam upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular.

c. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam 
pencegahan dan penanggulangan faktor risiko PTM.

B. Target

1. 100% provinsi melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan 
PTM meliputi survailans epidemiologi, deteksi dini, KIE dan tata laksana.

2. 100% provinsi yang mempunyai peraturan perundang-undangan tentang 
pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan 
(Surat Edaran/ Instruksi/ SK/ Peraturan Gubernur/ PERDA).
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3. 30% kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan dan penang-
gulangan PTM (SE, deteksi dini, KIE, dan tatalaksana).

4. 25% kabupaten/kota yang melaksanakan inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 
dan Clinical Breast Examination (CBE).

5. 30% kabupaten/kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan 
(Surat Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Walikota/Bupati/Perda) tentang 
pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap 
kesehatan.

6. 70% rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS).

7. Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan yang berwawasan 
kesehatan sebanyak 125 kabupaten/kota. 

C. Kebijakan

1. Peningkatan kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan faktor risiko PTM termasuk didalamnya 
kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya. 

2. Peningkatan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
melakukan KIE yang benar tentang faktor risiko PTM.

3. Pengembangan standar, pedoman dan media promosi deteksi dini faktor 
risiko PTM di pusat, provinsi, kabupaten/kota.

4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan PTM 
secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ) di 
pelayanan kesehatan.

5. Peningkatan jejaring dan kemitraan dalam pengendalian PTM.
6. Peningkatan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait 

perilaku tidak merokok, aktivitas fisik serta konsumsi sayur dan buah.
7. Pengembangan pelayanan PTM berbasis masyarakat. 
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8. Penguatan survailans berbasis masyarakat faktor risiko dan kasus PTM.
9. Pengembangan dan penguatan sistem informasi pencegahan dan 

penanggulangan PTM.
10. Pengembangan dan penguatan kegiatan deteksi dini (skrining) faktor risiko 

PTM.

D. Strategi 

1. Advokasi
 Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk 

mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait 
(stakeholders). Advokasi diarahkan untuk mendapatkan kebijakan yang 
mendukung terselenggaranya pengendalian PTM dan faktor risikonya. 
Kebijakan yang dimaksud disini dapat mencakup peraturan perundang-
undangan di tingkat nasional maupun kebijakan daerah seperti Peraturan 
Daerah (PERDA), Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Peraturan 
Desa, dan lain sebagainya.

2. Bina Suasana
 Adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial, baik fisik maupun 

non fisik, yang mendorong individu, keluarga dan kelompok untuk mau 
melakukan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan faktor risikonya. 
Seseorang akan terdorong untuk melakukan perilaku memonitor faktor risiko 
PTM yang dimilki apabila lingkungan sosial dimana dia berada (keluarga 
di rumah, tokoh masyarakat setempat yang menjadi panutan, organisasi 
masyarakat, organisasi profesi, LSM, dan media massa) memiliki opini 
yang positif terhadap perilaku dalam pengendalian faktor risiko PTM. Bina 
suasana perlu dilakukan karena akan mendukung proses pemberdayaaan 
masyarakat khususnya dalam upaya mengajak para individu dan keluarga 
dalam pelaksanaan pengendalian PTM dan faktor risikonya.
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3. Pemberdayaan Masyarakat
 Gerakan Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan 

kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam pengendalian PTM 
dan faktor risikonya. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu 
dan melakukan pemantauan faktor risiko PTM melalui kegiatan berbasis 
masyarakat. 

4. Kemitraan
 Kemitraan dalam Pengendalian PTM merupakan suatu kerjasama formal 

antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi 
untuk mencapai pengendalian PTM dan faktor risiko PTM di masyarakat. 
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BAB III
KEGIATAN OPERASIONAL 

Kegiatan Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM dilakukan se-
cara berjenjang dan berkesinambungan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/
kota yang dijabarkan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014).

A. Di Pusat 

1. Advokasi 
1.1. Kajian dan Pemetaan kebijakan  yang mendukung upaya Pengendalian 

PTM Tingkat Nasional.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk mendukung upaya Pengendalian PTM.          

1.2. Sosialisasi kebijakan Pengendalian PTM.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya Pengendalian PTM.

1.3. Mengembangkan dan memproduksi Media Advokasi Kit.  
Pengembangan dan produksi Media Advokasi Kit dalam bentuk media 
cetak dan elektronik untuk advokasi Pengendalian PTM sesuai dengan 
masalah dan perkembangan program Pengendalian PTM sebagai 
bahan pelaksanaan advokasi di pusat dan daerah.

1.4. Menyusun Modul Pelatihan Advokasi bagi Pengelola Program 



14

Tuberkolosis

Pengendalian PTM.
 Penyusunan modul pelatihan dilaksanakan agar ada standarisasi 

materi pelatihan sesuai dengan tujuan yang diinginkan,  sehingga 
para pengelola program memiliki kemampuan untuk melaksanakan  
advokasi dengan baik.

1.5. Melakukan pelatihan advokasi bagi Pengelola Program Pengendalian 
PTM dan Promosi Kesehatan.

 Pelatihan advokasi dilakukan bagi Pengelola Program Pengendalian 
PTM dan Promosi Kesehatan di provinsi.

1.6. Melakukan advokasi ke DPR dan sektor terkait.
 Advokasi dilakukan kepada penentu kebijakan misalnya DPR, 

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olah 
Raga, Kementerian Pertanian, agar mendapatkan dukungan sumber 
daya dalam pengendalian PTM di pusat.

1.7. Melakukan advokasi tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
 Advokasi dilakukan kepada penentu kebijakan/pimpinan terkait untuk 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di institusi pendidikan, institusi 
kesehatan, tempat kerja, tempat bermain dan tempat-tempat umum.

1.8. Melaksanakan advokasi kepada media massa.
 Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan Program Pengendalian PTM 

sebagai agenda pemberitaan di media massa.

2. Bina Suasana
2.1. Mengembangkan dan memproduksi media untuk petugas kesehatan, 

organisasi kemasyarakatan, kader dan media massa.
 Berbagai media dikembangkan untuk berbagai kelompok sasaran, 
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misalnya buklet dan leaflet untuk petugas kesehatan, organisasi 
kemasyarakatan dan kader.  Factsheet secara berkala untuk petugas 
dan media massa.

2.2. Mengembangkan Modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk 
Pengendalian Faktor Risiko bagi Pengelola Program Pengendalian PTM 
dan Promosi Kesehatan.

 Penyusunan Modul diperuntukkan sebagai bahan dalam Pelatihan 
Pemberdayaan Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.

2.3. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian PTM bagi 
pengelola program Pengendalian PTM dan Promosi Kesehatan di 
provinsi.

 Pelatihan dilaksanakan bagi pengelola program di provinsi, agar mereka 
memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator pelatihan pemberdayaan  
bagi masyarakat kabupaten/kota .

2.4. Melaksanakan sosialisasi dengan kelompok-kelompok potensial.
         Sosialisasi dilakukan di pusat kepada kelompok-kelompok potensial 

seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta dan 
dunia usaha agar mereka mendukung upaya pengendalian PTM dan 
penerapan  Kawasan Tanpa Rokok.

2.5. Melaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan.
 Pers briefing dan jumpa pers dilaksanakan secara terus menerus, agar 

kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan 
program PTM terkini, sehingga terbentuk opini yang positif yang 
mendukung upaya pengendalian PTM.
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2.6 Fasilitasi teknis ke kabupaten/kota yang memiliki Faktor Risiko dengan 
prevalensi di atas nasional berdasarkan data Riskesdas 2007.

 Fasilitasi dilakukan ke provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki 
prevalensi Toleransi Gula Terganggu (TGT) dan Diabetes melitus  tinggi 
berdasarkan Riskesdas 2007.

3. Pemberdayaan Masyarakat.
3.1. Mengembangkan dan memproduksi media kampanye PTM.
 Untuk menjaga adanya konsistensi pesan dan desain media kampanye 

PTM, perlu dikembangkan dan diproduksi prototipe media kampanye 
dalam bentuk media cetak (poster, leaflet, selebaran, stiker, spanduk, 
umbu-umbul, billboard, baliho, tas, kaos, topi dll) dan media elektronik 
berupa TV Spot dan Radio Spot. Prototipe ini dapat dijadikan acuan bagi 
provinsi dan kabupaen/kota dalam memproduksi media.

3.2. Melaksanakan Kampanye Pengendalian PTM.
 Kampanye PTM melalui media massa secara nasional baik media massa 

cetak maupun media massa elektronik dengan tema sesuai dengan 
kebutuhan program.

3.3. Mengembangkan dan memproduksi Pedoman Strategi Promosi 
Kesehatan dalam Pengendalian PTM.

 Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun konsep Promosi Kesehatan dalam 
Pengendalian faktor risiko PTM untuk berbagai jenjang administrasi dan 
kelompok sasaran.

3.4. Mengembangkan daerah percontohan promosi kesehatan dalam 
pengendalian PTM.

 Pengembangan daerah percontohan ini dilakukan dengan melihat 
daerah percontohan lainnya yang telah ada misalnya di Depok.
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3.5. Dokumentasi daerah percontohan promosi kesehatan dalam 
Pengendalian PTM sebagai proses pembelajaran.

3.6 Sosialisasi daerah percontohan promosi kesehatan dalam pengenda-
lian PTM.

 Kegiatan ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat direplikasi 
di daerah.

4. Kemitraan
4.1. Menyusun pemetaan mitra potensial terkait.
 Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun daftar mitra-mitra potensial di  

pusat untuk menjalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi.

4.2. Menyusun dan memproduksi Pedoman kerjasama kemitraan dan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang Pengendalian 
PTM.

 Pedoman ini akan jadi acuan dalam menggalang kerjasama kemitraan 
dan program CSR dunia usaha. 

4.3. Mengembangkan dan memproduksi News letter PTM
 News letter Pengendalian PTM dibuat secara berkala, minimal 3 kali 

dalam setahun, yang bersisi informasi tentang permasalahan dan 
perkembangan upaya Pengendal;ian PTM terkini. 

4.4. Pertemuan kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, media 
massa dan organisasi kemasyarakatan (Ormas)

 Mengadakan pertemuan dengan mitra yang bertujuan sosialisasi 
kegiatan Pengendalian PTM dan menggalang kemitraan. 

4.5. Membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) 
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dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta/dunia usaha. MOU ini 
dimaksudkan adanya program kerjasama kongkrit dari para mitra dan 
Pengendalian PTM

4.6. Pertemuan rutin antar anggota Jejaring PTM.
 Pertemuan rutin dilakukan dengan anggota Jejaring PTM secara 

terrencana.  

4.7 Memberikan penghargaan kepada mitra potensial yang mendukung 
Pengendalian PTM.

B. Di Provinsi

1. Advokasi  
1.1. Kajian dan pemetaan kebijakan  yang mendukung upaya Pengendalian 

PTM Tingkat Provinsi.
       Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kebi-

jakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang perlu 
dikembangkan untuk mendukung upaya Pengendalian PTM.          

1.2. Sosialisasi kebijakan Pengendalian PTM.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil  kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya Pengendalian PTM. 

1.3. Mengembangkan dan memproduksi Media Advokasi Kit. 
 Mengembangkan media advokasi sesuai permasalahan provinsi,  baik 

dalam bentuk media cetak maupun elektronik. 
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1.4. Melakukan advokasi ke Gubernur, DPRD dan BAPPEDA.
 Untuk mendapatkan dukungan di provinsi baik kebijakan maupun dana 

dalam pencegahan dan penanggulangan PTM dan penerapan Kawasan 
Tanpa Rokok.

1.5. Melaksanakan advokasi ke Bupati/Walikota, DPRD, dan BAPPEDA 
Kabupaten/kota. 

 Untuk mendapatkan dukungan di kabupaten/kota baik kebijakan 
maupun dana dalam pencegahan dan penanggulangan PTM dan 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

1.6.  Melakukan advokasi tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
 Advokasi dilakukan kepada penentu kebijakan/pimpinan terkait untuk 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di institusi pendidikan, institusi 
kesehatan, tempat kerja, tempat bermain dan tempat-tempat umum.

1.7. Melakukan advokasi ke lintas sektor terkait.
 Untuk mendapatkan dukungan pencegahan dan pengendalian PTM 

dari sektor terkait.

1.8. Melakukan pelatihan advokasi untuk Petugas Kabupaten/Kota.
 Untuk memproleh petugas yang terampil merancang dan melakukan 

advokasi.

2. Bina Suasana
2.1 Mengembangkan dan memproduksi media  untuk petugas kesehatan, 

organisasi masyarakat, kader dan media massa.
 Media tersebut diperuntukan untuk petugas kesehatan, organisasi  
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masyarakat, kader dan media massa dengan bahasa lokal yang terkait 
dengan PTM dan Kawasan Tanpa Rokok.

2.2 Melaksanakan pertemuan rutin dengan lintas sektor, media massa, 
serta   kelompok-kelompok potensial terkait. 

          Tujuan pertemuan ini untuk mensosialisasikan Program Pengendalian 
PTM yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan faktor 
risiko PTM, misalnya : terkait dengan sarana olahraga, taman rekreasi, 
ketersediaan sayur dan buah, dll.

2.3  Pelatihan terintegrasi bagi pengelola program PTM dan Promosi 
Kesehatan Kabupaten dan Kota. 

          Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas/pengelola 
program dalam Pengendalian PTM.

2.4 Asistensi ke kabupaten/kota 
          Asistensi dilakukan di daerah yang memiliki faktor risiko PTM dengan 

prevalensi di atas nasional berdasarkan data Riskesdas 2007. 

3. Pemberdayaan Masyarakat 
3.1. Pengembangan dan Produksi media kampanye disesuaikan dengan 

kebutuhan lokal bagi masyarakat umum.
          Media kampanye yang diproduksi adalah media yang mudah dimengerti 

masyarakat awam.

3.2. Kampanye lokal pengendalian faktor risiko PTM melalui media cetak 
dan elektronik.

          Kampanye dilakukan di media seperti : radio lokal, media cetak lokal, 
dan media tradisional.
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3.3. Memfasilitasi pengembangan daerah percontohan promosi kesehatan 
dalam pengendalian PTM di kabupaten/kota.

     Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kabupaten/kota untuk 
mengembangkan daerah percontohan Promosi Kesehatan dalam 
Pencegahan dan Penanggulangan PTM.

3.4. Dokumentasi dan sosialisasi daerah percontohan Pengendalian PTM.
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk replikasi daerah percontohan ke 

wilayah lainnya.

4. Kemitraan
4.1. Menyusun pemetaan mitra potensial terkait.
       Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun daftar mitra-mitra potensial di  

pusat.

4.2. Melakukan kerjasama kemitraan dan program Corporate Social 
Responsibility (CSR).

          Menggalang kerjasama kemitraan dan program CSR dunia usaha untuk 
pengendalian PTM.

4.3. Menyebarluaskan informasi kegiatan Pengendalian PTM di seluruh 
kabupaten dan kota.

     Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi kepada seluruh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang kegiatan Pencegahan dan 
Penanggulangan PTM.

4.4. Pertemuan kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, media 
massa, dan kelompok potensial lainnya.
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 Pertemuan ini bertujuan menggalang kemitraan dengan kelompok-
kelompok potensial untuk mendukung program pencegahan dan 
penanggulangan PTM.

4.5. Pertemuan rutin antar anggota Jejaring PTM
           Pertemuan ini bertujuan untuk berbagi informasi dan rencana kerja 

bagi anggota Jejaring.

C. Di Kabupaten/Kota 

1. Advokasi  
1.1. Kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung Pengendalian PTM 

di kabupaten/kota.
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan apa yang 

sudah ada dan kebijakan apalagi yang perlu dikembangkan.

1.2. Sosialisai kebijakan Pengendalian PTM.
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung pengendalian PTM.

1.3. Melakukan Advokasi bersama dengan mitra kepada Pemda setempat 
untuk mendapatkan kebijakan dan alokasi dana.

 Advokasi dilakukan kepada Walikota/Bupati, Bappeda, DPRD, dan 
Pemda terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan dalam program 
pencegahan dan penanggulangan PTM khususnya dukungan 
kebijakan, alokasi dana dan ketersediaan alat deteksi dini faktor risiko 
PTM di Puskesmas.

1.4. Melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan lintas sektor 
terkait. 
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 Advokasi dilakukan kepada lintas sektor terkait untuk mendapatkan 
dukungan dalam program pencegahan dan penanggulangan PTM 
dan meningkatkan ketersediaan alat deteksi dini faktor risiko PTM di 
Puskesmas.

2. Bina Suasana
2.1. Mendistribusikan  media ke Puskesmas.
 Mendistribusikan media khususnya media cetak ke Puskesmas.

2.2. Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana program PTM di Puskesmas.
 Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga 

Puskesmas terkait program pencegahan dan penanggulangan PTM.

2.3. Melaksanakan Pelatihan bagi kader  Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengendalian PTM.

 Pelatihan ini bertujuan melatih kader yang ada di masyarakat untuk 
melakukan pemeriksaan sederhana pada masyarakat terkait dengan 
faktor risiko PTM.

2.4. Melaksanakan sosialisasi dengan kelompok-kelompok potensial 
 Sosialisasi ini ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi 

profesi, swasta dan dunia usaha di kabupaten dan kota untuk 
memberikan informasi tentang PTM dan faktor risikonya.

2.5. Melaksanakan pertemuan rutin dengan lintas Sektor, media massa, 
dan kelompok potensial terkait.

 Pertemuan rutin ini dilakukan untuk memberikan penguatan kepada 
lintas sektor, media massa, dan kelompok potensial terkait lainnya 
dalam pengendalian PTM. 
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3. Pemberdayaan Masyarakat 
3.1 Mengembangkan daerah percontohan promosi kesehatan dalam 

pengendalian PTM.
 Pengembangan daerah percontohan Promosi Kesehatan dalam 

pengendalian PTM pada wilayah-wilayah tertentu sebagai model 
pengendalian faktor risiko PTM. 

3.2 Pembentukan Pos PPTM/Integrasi dengan forum yang telah ada. 
Memfasilitasi pembentukan Pos PPTM/Pos Bindu PTM di masyarakat 
sebagai wadah dalam pengendalian faktor risiko PTM yang terintegrasi 
dengan forum yang telah ada.

3.3 Memfasilitasi masyarakat dalam pemantauan Faktor Risiko PTM.
 Melalui Puskesmas memfasilitasi masyarakat dalam pemantauan 

faktor risiko PTM baik alat maupun tenaga.

3.4 Melakukan pembinaan PHBS di Rumah Tangga.
 Pembinaan PHBS di Rumah Tangga yang terkait dengan 3 indikator 

PHBS yang sekaligus sebagai faktor risiko PTM di seluruh Desa/
Kelurahan Siaga.

3.5 Melakukan fasilitasi  teknis ke Puskesmas.
 Melakukan fasilitasi teknis ke Puskesmas sekali dalam sebulan untuk 

memantau pengendalian PTM dan faktor risikonya di Puskesmas dan 
masyarakat.

3.6 Mengidentifikasi masalah PTM di Desa/Kelurahan.
 Membantu Puskesmas serta masyarakat untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah PTM yang ada di desa/kelurahan.
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3.7 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dalam 
Pengendalian PTM di Desa.

 Membantu Puskesmas dan masyarakat dalam merencanakan kegiatan 
Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM di Desa/Kelurahan Siaga.

3.8 Penggalangan sumber daya masyarakat untuk ketersediaan alat deteksi 
dini faktor risiko PTM.

 Penggalangan sumber daya yang berasal dari berbagai sumber yang 
ada di masyarakat baik individu maupun kelompok yang ada di 
masyarakat.

4. Kemitraan 
4.1 Menyusun data base mitra potensial.
 Membuat pemetaan mitra potensial terkait Upaya pengendalian 

PTM, sehingga memudahkan terjadinya kerjasama, komunikasi dan 
koordinasi.

4.2 Menggalang kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta/ 
dunia usaha.

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan mitra dalam 
pengendalian PTM.

4.3 Membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan 
organisasi kemasyarakatan dan swasta / dunia usaha.

 MoU ini dimaksudkan adanya program kerja sama yang kongkrit 
dari para mitra dalam mendukung pengendalian PTM dengan 
memanfaatkan sumber daya ormas atau program CSR /dunia usaha.

4.4 Pertemuan kemitraan dengan mitra terkait.
 Pertemuan kemitraan dengan kelompok potensial terkait (organisasi 
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profesi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa) 
diharapkan dapat terlaksana minimal sekali dalam tiga bulan sebagai 
penguatan kemitraan Pengendalian PTM. 

4.5 Pertemuan kemitraan dengan anggota jejaring Kabupaten/kota.
 Pertemuan anggota jejaring PTM Kabupaten/kota dilaksanakan mini-

mal sekali dalam tiga bulan.

4.6 Memberikan penghargaan kepada mitra potensial yang mendukung 
upaya pengendalian PTM.
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BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pemantauan Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM 
dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan setiap tahun dalam kurun wak-
tu 5 tahun (2010-2014). Pemantauan merupakan upaya untuk mengamati seberapa 
jauh kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan.  Evaluasi dilaksanakan untuk 
melihat kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dalam 
Pengendalian PTM.

Pemantauan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan untuk  pengen-
dalian PTM dilaksanakan oleh pengelola program pengendalian PTM, pengelola program 
promosi kesehatan dan mitra terkait pada masing-masing jenjang administrasi mulai dari 
pusat, provinsi sampai kabupaten/kota yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 
Rencana Operasional 

Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM

No    KEgIATAN

A. DI PUSAT
 1. ADVOKASI
  1.1 Pelaksanaan kajian dan pemetaan kebijakan  v  v  
  1.2 Sosialisasi kebijakan  v  v  
  1.3 Pengembangan dan produksi Media Advokasi Kit  v v    
  1.4 Penyusun Modul Pelatihan advokasi   v    
  1.5 Penggandaan Modul Advokasi  v v
  1.6 Pelaksanaan Pelatihan Advokasi   v v     
  1.7 Pelaksanaan advokasi ke DPR dan sektor terkait  v v      
  1.8 Pelaksanaan Advokasi KTR  v v v v
  1.9 Pelaksanaan advokasi kepada media massa  v v v  

TAHuN

 2010  2011  2012  2013  2014

SuMBEr 
DANA

APBN 
Promkes dan 

PTM
BLN
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  2. BINA SUASANA
   2.1 Pengembangan dan produksi media  v v   
   2.2 Pengembangan Modul Pelatihan Pemberdayaan    v   
         Masyarakat untuk Pengendalian Faktor Risiko        
   2.3 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam    v v      
         Pengendalian PTM        
   2.4 Sosialisasi dengan kelompok-kelompok potensial v v v v v     
	 	 	 2.5	Pers	Briefing	dan	Jumpa	Pers	 v	 v	 v	 v	 v	 	
   2.6 Fasilitasi teknis ke kabupaten/kota di daerah v v v v v 
           
  3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
   3.1 Pengembangan dan produksi media kampanye  v  v  
   3.2 Penggandaan dan distribusi media  v  v
   3.3 Pelaksanaan Kampanye nasional pengendalian 
         faktor risiko PTM v v v v v 
   3.4 Pengembangkan konsep Promosi Kesehatan 
         dalam Pengendalian PTM  v    
   3.5 Pengembangan daerah percontohan Promosi   v v v
         Kesehatan dalam pengendalian PTM
   3.6 Dokumentasi daerah percontohan   v v
   3.7 Sosialisasi daerah percontohan   v v
 
  4. KEMITRAAN 
   4.1 Pemetaan mitra potensial terkait  v  v  
   4.2 Penyusun panduan program Corporate Social   v        
              Responsibility (CSR)        
   4.3 Penyusun informasi kegiatan Pengendalian PTM 
         secara berkala  v v v v  
   4.4 Pertemuan kemitraan dengan lembaga donor,  v v v v v     
         dunia usaha, ormas, media massa, Ormas       
   4.5 Penandatangan MoU dengan mitra v v v v v
	 	 	 4.6	Pertemuan	rutin	antar	anggota	Jejaring	PTM	 v	 v	 v	 v	 v	 	
   4.7 Pemberian penghargaan   v  v
     

No    KEgIATAN TAHuN

 2010  2011  2012  2013  2014

SuMBEr 
DANA

APBN 
Promkes dan 

PTM
BLN

APBN 
Promkes dan 

PTM
BLN

APBN 
Promkes dan 

PTM
BLN
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No    KEgIATAN TAHuN

 2010  2011  2012  2013  2014

SuMBEr 
DANA

B.  DI PROVINSI
  1. ADVOKASI
   1.1 Kajian dan pemetaan kebijakan  v v
   1.2 Sosialisasi kebijakan  v v
   1.3 Pengembangan dan produksi Media Advokasi Kit   v v      
   1.4 Pelaksanaan advokasi ke Gubernur, DPRD dan   v v v v 
              Bappeda      
   1.5 Pelaksanaan advokasi ke Bupati/Walikota, DPRD,   v v v v 
              dan Bappeda Kabupaten/kota       
   1.6 Pelaksanaan pelatihan advokasi untuk Petugas   v v v v 
         Kabupaten/Kota      
   1.7 Advokasi ke Lintas Sektor Terkait v v v v v     
   1.8 Sosialisasi ke Kabupaten/Kota v v v v v
 
  2. BINA SUASANA
   2.1 Pengembangan dan produksi media cetak   v v v v 
   2.2 Pelaksanaan pertemuan rutin dengan Lintas   
         sektor terkait  v v v v 
   2.3 Pelatihan terintegrasi bagi pengelola program    v v v     
         PTM dan promosi kesehatan Kabupaten /Kota         
   2.4 Asistensi ke kabupaten/kota di daerah yang   v v v v 
            memiliki faktor risiko dengan prevalensi di atas        
         nasional berdasarkan data riskesdas 2007.
 
  3.  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1 Pengembangan dan Produksi media kampanye   v v  
3.2 Pengadaan dan produksi media kampanye  v v v v
3.3 Pelaksanaan Kampanye lokal pengendalian    v v v 
    faktor risiko PTM melalui media cetak dan 
 elektronik.
3.4 Fasilitasi pengembangan daerah percontohan   v v v v     

promosi kesehatan dalam pengendalian PTM.      
   3.5 Dokumentasi dan sosialisasi daerah percontohan   v v v  
  

APBN 
APBD
BLN

APBN 
APBD
BLN

APBN 
APBD
BLN
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No    KEgIATAN TAHuN

 2010  2011  2012  2013  2014

SuMBEr 
DANA

 4. KEMITRAAN 
  4.1 Pemetaan mitra potensial  v  v
  4.2 Kerjasama kemitraan dan CSR  v v v v
  4.3 Penyebarluasan informasi kegiatan Pengendalian v v v v v  
        PTM di seluruh kabupaten dan Kota      
  4.4 Pertemuan kemitraan dengan lembaga donor,  v v v v v 
        dunia usaha, media massa, kelompok potensial      
  4.5 Pertemuan rutin antar anggota jejaring PTM v v v v v 
         
 
C. DI KABUPATEN/KOTA
 1. ADVOKASI
  1.1 Kajian dan pemetaan kebijakan  v v
  1.2 Sosialisasi kebijakan  v v
  1.3 Pelaksanaan  advokasi, bersama dengan mitra,   v v v v 
   kepada Pemda setempat untuk mendapatkan       
   kebijakan dan alokasi dana.
  1.4 Melakukan Advokasi kelintas sektor terkait  v v v v 
         
 2. BINA SUASANA
  2.1 Penditribusian  media ke Puskesmas  v v v v 
  2.2 Pelaksanaan Pelatihan bagi pelaksana program    v v v 
   PTM di Puskesmas      
  2.3 Pelaksanaan Pelatihan bagi kader  Pemberdayaan    v v v 
   Masyarakat dalam Pengendalian PTM      
  2.4 Sosialisasi dengan kelompok-kelompok potensial v v v v v 
  2.5 Pelaksanakan pertemuan rutin dengan Lintas Sektor  v v v v v 
   terkait.      
 
 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  3.1 Pengembangan daerah percontohan promosi    v v v 
   kesehatan dalam pengendalian PTM.      
  3.2 Pembentukan Pos PPTM/ Integrasi dengan forum    v v v 
   yang telah ada.      

APBN 
APBD
BLN

APBN 
APBD
BLN

APBN 
APBD
BLN

APBN 
APBD
BLN
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No    KEgIATAN TAHuN

 2010  2011  2012  2013  2014

SuMBEr 
DANA

  3.3 Fasilitasi masyarakat dalam pemantauan Faktor   v v v v 
   Risiko PTM      
  3.4 Pembinaan PHBS di Rumah Tangga. v v v v v 
  3.5 Fasilitasi  teknis ke Puskesmas.  v v v v 
	 	 3.6	Identifikasi	masalah	PTM	di	Desa.	 	 v	 v	 v	 v	
  3.7 Merencanakan kegiatan promosi kesehatan dalam   v v v v 
   Pengendalian PTM di Desa      
  3.8 Penggalangan sumber daya masyarakat untuk   v v v v 
        ketersediaan alat deteksi dini faktor risiko PTM.      
 
 4. KEMITRAAN
  4.1 Penyusunan data base mitra potensial  v  v
  4.2 Penggalangan kemitraan  v v v v v
  4.3 Penandatanganan MoU  v  v
  4.4 Pertemuan kemitraan dengan mitra potensial  v v v v  
	 	 4.5	Pertemuan	kemitraan	dengan	anggota	Jejaring		 	 v	 v	 v	 v	
   Kabupaten
  4.6 Pemberian penghargaan   v  v 

APBN 
APBD
BLN
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BAB V
PENUTUP

Rencana Operasional Promosi Kesehatan dalam Pengendalian PTM ini 
merupakan  pelaksanaan Pengendalian PTM yang lebih banyak terfokus pada 
kegiatan promotif dan preventif.

Upaya ini tidak akan mencapai hasil optimal apabila tidak didukung oleh para 
Pengelola Program Malaria dan Promosi Kesehatan di pusat, provinsi dan kabupaten/
kota untuk secara bersama dan konsisten menjadikan rencana operasional ini sebagai 
acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengendalian PTM untuk 5 tahun ke 
depan (2010-2014).

Melalui lingkup Promosi Kesehatan secara menyeluruh mulai dari kegiatan 
advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 
kemitraan, maka upaya Pengendalian PTM akan memberikan hasil yang optimal.
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NAD 95.9 53,3 23,0
Sumatera Utara 94,4 52,3 23,3
Sumatera Barat 97,8 54,8 25,7
Riau 97,9 60,2 24,4
Jambi 93,4 57,8 24,5
Sumatera Selatan 96,9 48,1 25,4
Bengkulu 92,1 40,1 29,5
Lampung 87,7 45,3 28,8
Bangka Belitung 96,6 46,4 24,6
Kepulauan Riau 96,4 53,1 22,4
DKI Jakarta 94,5 54,7 20,8
Jawa Barat 96,4 52,4 26,6
Jawa Tengah 92,0 44,2 24,3
DI Yogyakarta 86,1 45,3 23,8
jawa Timur 90,6 44,7 24,3
Banten  96,7 55,0 25,8
Bali 96,2 44,6 20,1
Nusa Tenggara Barat 92,6 48,8 25,2
Nusa Tenggara Timur 94,2 27,3 22,2
Kalimantan Barat 94,9 46,9 21,7
Kalimantan Tengah 91,5 43,8 23,1
kalimantan Selatan 95,7 49,4 20,1
Kalimantan Timur 91,8 61,7 21,4
Sulawesi Utara 91,2 47,2 24,6
Sulawesi Tengah 91,5 39,4 24,6
Sulawesi Selatan 93,7 49,1 20,9
Sulawesi Tenggara 92,9 47,6 19,8
Gorontalo 83,5 47,3 27,1
Sulawesi Barat 96,4 42,7 20,1
Maluku 96,5 49,2 19,2 
Maluku Utara 96,1 48,2 23,9
Papua Barat 91,3 50,4 19,5 
Papua 89,7 43,0 22,0

Indonesia  93,6 48,2 23,7

Prevalensi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Utama (Kurang Konsumsi Sayur 
Buah, Kurang Aktivitas Fisik, dan Merokok) pada Penduduk 10 Tahun ke Atas 

menurut Provinsi, Riskesdes 2007

Lampiran

Provinsi 

*  Penduduk umur 10 tahun ke atas yang makan sayur dan/atau buah <5 porsi/hari
** Penduduk umur 10 tahun ke atas melakukan kegiatan kumulatif  <150 menit/minggu
***  Penduduk umur 10 tahun ke atas yang merokok setiap hari

Kurang Konsumsi
Sayur buah*

Kurang 
aktivitas fisik**

Merokok***
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