
Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan 
di Tempat Kerjadi Tempat Kerja

URGENSI PKDTKURGENSI PKDTK

(HEALTH PROMOTION IN (HEALTH PROMOTION IN 
WORKPLACE)WORKPLACE)



•• Bernardino Ramazzini(abad keBernardino Ramazzini(abad ke--18)18)
--penyakit yg diderita pekerja tambang:penyakit yg diderita pekerja tambang:
disebabkan pekerjaan mereka disebabkan pekerjaan mereka 

��ada hubungan atr penyakit kerja dgn ada hubungan atr penyakit kerja dgn ��ada hubungan atr penyakit kerja dgn ada hubungan atr penyakit kerja dgn 
penanganan bahanpenanganan bahan--bahan berbahaya dan bahan berbahaya dan 
gerakangerakan--gerakan tdk lazim dan alamiah dlm gerakan tdk lazim dan alamiah dlm 
tubuh manusia tetap relevav sampai saat initubuh manusia tetap relevav sampai saat ini

��lahirlah kebijakanlahirlah kebijakan��melindungi pekerja dari melindungi pekerja dari 
bahaya kerja dgn Kesehatan dan Keselamatan bahaya kerja dgn Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja(Occupational Health and Safety).Kerja(Occupational Health and Safety).



Promosi kesehatanPromosi kesehatan��produktivitas produktivitas 

pekerjapekerja

•• UpayaUpaya--upaya promupaya prom--kes di tempat kerja lebih kes di tempat kerja lebih 
ditujukan “bagaimana pekerja mematuhi ditujukan “bagaimana pekerja mematuhi 
peraturanperaturan--peraturan kerja” mis: PENGGUNAAN peraturan kerja” mis: PENGGUNAAN 
Alat Pelindung Diri.Alat Pelindung Diri.
•• Perilaku sehat pekerja bisa saja tdk terkait dgn Perilaku sehat pekerja bisa saja tdk terkait dgn •• Perilaku sehat pekerja bisa saja tdk terkait dgn Perilaku sehat pekerja bisa saja tdk terkait dgn 
PEKERJAAN di tempat kerja ,misal:PEKERJAAN di tempat kerja ,misal:
--buruh pabrik sepatu KEBIASAAN makan siang buruh pabrik sepatu KEBIASAAN makan siang 
dgn mi instantdgn mi instant��mempengaruhi KEKUATAN utk mempengaruhi KEKUATAN utk 
bekerja optimalbekerja optimal
--Pekerja dlm ruangan berPekerja dlm ruangan ber--ACAC��tdk rasa haustdk rasa haus��??



--contoh lain,pekerja wanita di pabrik contoh lain,pekerja wanita di pabrik 
garmengarmen��pada pukul 10 pagipada pukul 10 pagi��pingsan dan utk pingsan dan utk 

kembali kepada keadaan semula butuh waktu 1kembali kepada keadaan semula butuh waktu 1--
2 jam2 jam��perusahaan kehilangan perusahaan kehilangan 2 jam2 jam��perusahaan kehilangan perusahaan kehilangan 
ProduktivitasProduktivitas��Apa yg harus dilakukan klinik Apa yg harus dilakukan klinik 

perusahaan?perusahaan?

--Pekerja pingsan karena belum terbiasa sarapan Pekerja pingsan karena belum terbiasa sarapan 
pagi,namun upaya PENCEGAHAN belum tepat.pagi,namun upaya PENCEGAHAN belum tepat.



•• Tantangan kedepan adalah bagaimana:Tantangan kedepan adalah bagaimana:

“HEALTH PROMOTING WORKPLACE” “HEALTH PROMOTING WORKPLACE” 

(MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA YG      (MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA YG      (MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA YG      (MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA YG      
MEMPROMOSIKAN KESEHATAN)MEMPROMOSIKAN KESEHATAN)



Aktivitas PKDTK(Health Promotion Aktivitas PKDTK(Health Promotion 
in Workplace):in Workplace):

•• Kombinasi antara KESEHATAN dan Kombinasi antara KESEHATAN dan 
KESELAMATAN KERJA dengan PROMOSI KESELAMATAN KERJA dengan PROMOSI 
KESEHATANKESEHATAN��PELATIHAN dan PENDIDIKAN PELATIHAN dan PENDIDIKAN 
KESEHATAN di TEMPAT KERJA(Workplace health KESEHATAN di TEMPAT KERJA(Workplace health KESEHATAN di TEMPAT KERJA(Workplace health KESEHATAN di TEMPAT KERJA(Workplace health 
education and training).education and training).

•• Winnet(1989)Winnet(1989)��tujuan K3 adalah mengurangi tujuan K3 adalah mengurangi 
risiko pekerja(employee) dari bahaya biologi,fisik risiko pekerja(employee) dari bahaya biologi,fisik 
dan lingkungan kerja.dan lingkungan kerja.

•• Tujuan akhir Tujuan akhir ��meningkatkan meningkatkan 
kualitas/kes.kerjakualitas/kes.kerja��berperilaku sehat.berperilaku sehat.



•• PKDTK menurut WHO,berbagai aktivitas di PKDTK menurut WHO,berbagai aktivitas di 
tempat kerja yg dirancang utk membantu tempat kerja yg dirancang utk membantu 
pekerja(employee) dan pekerja(employee) dan 
perusahaan(employer) disemua perusahaan(employer) disemua perusahaan(employer) disemua perusahaan(employer) disemua 
levellevel��memperbaiki dan meningkatkan memperbaiki dan meningkatkan 

kesehatan dgn partisipasi kesehatan dgn partisipasi 
employee,manajemen dan stakeholder employee,manajemen dan stakeholder 
lainnya.lainnya.



Departemen Kesehatan RI:Departemen Kesehatan RI:
memberi definisi:memberi definisi:

•• Upaya promUpaya prom--kes yg diselenggarakan di kes yg diselenggarakan di 
tempat kerja,selain utk MEMBERDAYAKAN  tempat kerja,selain utk MEMBERDAYAKAN  
masyarakat di tempat kerja utk mengenali masyarakat di tempat kerja utk mengenali 
masalah dan tingkat kesehatannya serta masalah dan tingkat kesehatannya serta masalah dan tingkat kesehatannya serta masalah dan tingkat kesehatannya serta 
mampu mampu 
mengatasi,memelihara,meningkatkan dan mengatasi,memelihara,meningkatkan dan 
melindungi kesehatannya sendiri juga melindungi kesehatannya sendiri juga 
memelihara danmeningkatkan tempat memelihara danmeningkatkan tempat 
kerja yang sehat.kerja yang sehat.



Tiga cara program PKDTK Tiga cara program PKDTK 
dilaksanakan didilaksanakan di--perusahaan/pabrik:perusahaan/pabrik:

1.Persyaratan pembeli(Buyer)1.Persyaratan pembeli(Buyer)

��perusahaan wajib melaksanakan promperusahaan wajib melaksanakan prom--kes.kes.

2.Promosi pihak ketiga2.Promosi pihak ketiga

��LSM/NGOLSM/NGO��menawarkan kerjasamamenawarkan kerjasama

3.Modelling3.Modelling

��menawarkan perusahaan besar utk menawarkan perusahaan besar utk 
PKDTKPKDTK��perusahaan lain akan meniru.perusahaan lain akan meniru.

Misalnya informasi penyebaran HIV/AIDS.Misalnya informasi penyebaran HIV/AIDS.



Sasaran PKDTK:Sasaran PKDTK:

•• PRIMER:PRIMER:--manajemen s/d pekerjamanajemen s/d pekerja

•• SEKUNDER:SEKUNDER:--keluarga pekerja/masyarakat   keluarga pekerja/masyarakat   
sekitar pabrik.sekitar pabrik.sekitar pabrik.sekitar pabrik.

•• TERTIER:TERTIER:--yang tidak langsung yang tidak langsung 
terlibat(dinas kesehatan,dinas tenaga terlibat(dinas kesehatan,dinas tenaga 
kerja)kerja)



TUJUAN PKDTK:TUJUAN PKDTK:

•• Memberikan informasi kesehatanMemberikan informasi kesehatan��meningkatkan meningkatkan 
kemampuan pekerja utk mengenali masalah ksehtan yg kemampuan pekerja utk mengenali masalah ksehtan yg 
potensial terjadi di dalam maupun diluar tempat kerja potensial terjadi di dalam maupun diluar tempat kerja 
��kesadaran apakah sudah terkena/tidak masalah kesadaran apakah sudah terkena/tidak masalah 
kesehatan tsb.kesehatan tsb.kesehatan tsb.kesehatan tsb.

•• DEPKES:DEPKES:--menumbuhkan perilaku hidup bersih dan menumbuhkan perilaku hidup bersih dan 
sihat(PHBS) di tempat kerja,mengurangi absen sihat(PHBS) di tempat kerja,mengurangi absen 
,menurunkan angka PAK dan lingkungan ,menurunkan angka PAK dan lingkungan 
kerja,menumbuhkan kebiasaan kerja dan gaya hidup kerja,menumbuhkan kebiasaan kerja dan gaya hidup 
sehat,tercipta lingk.kerja sehat,dampak positif pd sehat,tercipta lingk.kerja sehat,dampak positif pd 
lingk.kerja dan masyarakat. lingk.kerja dan masyarakat. 



Tema kegiatan PKDTK:Tema kegiatan PKDTK:

•• Life styleLife style��alkholism,penyalah gunaan alkholism,penyalah gunaan 

obat,senam/olahraga,pengendalian BB obat,senam/olahraga,pengendalian BB 
dan berhenti merokok.dan berhenti merokok.

•••• Health screeningHealth screening��BP,HbBP,Hb

•• Health preventionHealth prevention��pendidikan Ca pendidikan Ca 

mammae,vaksinasi,masalah gizi,kesehatan mammae,vaksinasi,masalah gizi,kesehatan 
reproduksi,pencegahan.reproduksi,pencegahan.



KegiatanKegiatan��pendekatan:pendekatan:

1.Informasi mlalui media cetak,pameran kesehatan 1.Informasi mlalui media cetak,pameran kesehatan 
ditempat kerjaditempat kerja��meningkatkan minat;perubahan meningkatkan minat;perubahan 
perilaku sgt kecil.perilaku sgt kecil.

2.Penjajakan risiko kesehatan2.Penjajakan risiko kesehatan��identifikasi identifikasi 
masalah kesehatanmasalah kesehatan��pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan masalah kesehatanmasalah kesehatan��pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan 
rutin.rutin.

3.Pemberian resep(menyelesaikan masalah 3.Pemberian resep(menyelesaikan masalah 
kesehatan)kesehatan)

4.Sistem/lingkungan yang mendukung4.Sistem/lingkungan yang mendukung��pilihannya pilihannya 
PERILAKU SEHATPERILAKU SEHAT



•• WAKTU :KAPAN SAJAWAKTU :KAPAN SAJA

•• LOKASI:Di DALAM TEMPAT KERJALOKASI:Di DALAM TEMPAT KERJA

Di LUAR TEMPAT KERJADi LUAR TEMPAT KERJA

Penyelenggara:dari dalam perusahaan dan dapat Penyelenggara:dari dalam perusahaan dan dapat Penyelenggara:dari dalam perusahaan dan dapat Penyelenggara:dari dalam perusahaan dan dapat 
juga pihak ketiga.juga pihak ketiga.

Manfaat PKDTK,bagi pekerja(perilaku sehat),bagi Manfaat PKDTK,bagi pekerja(perilaku sehat),bagi 
perusahaan yg meleksanakan akan terlihat perusahaan yg meleksanakan akan terlihat 
pekerja bahwa perusaahn peduli terhadap pekerja bahwa perusaahn peduli terhadap 
pekerja.pekerja.


