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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

a. RSUD Budhi Asih belum optimal dalam melaksanakan upaya promotif 

dilihat dari beberapa indikator yang ada pada standar kebijakan 

manajemen, kajian kebutuhan masyarakat RS yang belum sesuai 

dengan Standar PKRS yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan 

Tahun 2010. 

b. Struktur birokrasi terkait penyelenggaraan upaya promotif di rumah 

sakit sudah positif diberikan. 

c. Komunikasi pada penyelenggaraan upaya promotif di rumah sakit telah 

berlangsung dengan baik. 

d. Kepentingan kelompok sasaran dalam penyelenggaraan upaya promotif 

di rumah sakit belum dilakukan dengan optimal. 

e. Pelaksana kebijakan pada penyelenggaraan upaya promotif terkait 

Covid-19 di rumah sakit telah menunjukan komitmen yang baik. 

f. Sumber daya dalam penyelenggaraan upaya promotif terkait Covid-19 

di rumah sakit belum tersedia dengan optimal. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih 

a. Diharapkan terbentuknya unit pengelola khusus yang mengelola 

Promosi Kesehafan Rumah Sakit sehingga lebih fokus dalam 

melakukan pelayanan promotif.  

b. Diharapkan rumah sakit dapat memahami promosi kesehatan secara 

menyeluruh melalui standar dalam pelaksanaan promosi kesehatan 

rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan.  
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c. Diharapkan rumah sakit dapat melakukan kajian kebutuhan informasi 

bagi masyarakat rumah sakit guna dapat memberikan kegiatan promosi 

kesehatan yang optimal.  

d. Diharapkan rumah sakit membuat suatu sanksi yang diberikan kepada 

orang atau sekelompok orang yang melanggar kebijakan upaya 

promotif di rumah sakit.  

V.2.2 Bagi Pemerintah 

a. Diharapkan pemerintah agar dapat memaksimalkan perannya sebagai 

pengawas rumah sakit dalam melakukan pelayanan terutama terkait 

kebijakan PKRS sehingga tercipta pelayanan yang paripurna.  

b. Diharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada para rumah 

sakit agar bisa melaksanakan upaya promotif sesuai dengan Standar 

PKRS oleh Kementrian Kesehatan.  

c. Diharapkan agar pemerintah menerapkan sanksi kepada rumah sakit 

hang tidak menjalankan upaya promotif secara optimal sesuai standar 

PKRS.  

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan lebih mempelajari indikator pelaksanaan upaya promotif di rumah sakit 

sesuai dengan regulasi yang ada sehingga hasil analisis dapat maksimal serta dan 

juga menambah metode penelitian yang berbeda pada penelitian dengan topik yang 

sama. 

 

V.2.4 Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat lebih aktif dalam mengikuti upaya promotif yang 

diselenggarakan oleh pihak RSUD Budhi Asih agar mendapatkan informasi dan 

edukasi terkait kesehatannya oleh tenaga kesehatan. 

V.2.5 Bagi Perguruan Tinggi 

Diharapkan perguruantl tinggi dapat mengembangkan tri dharma perguruan tinggi 

terutama pada penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam 

bidang PKRS.  
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