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EEDDIITTOORRIIAALL  
       
 

Makin canggihnya alat transportasi dan komunikasi menyebabkan dunia 
seolah-olah tanpa batas; manusia bebas bergerak dan bepergian ke seluruh 
pelosok dunia dengan mudah dan cepat. 

Hal ini membawa konsekuensi makin mudah berpindahnya sumber 
penyakit seperti yang dikuatirkan oleh beberapa pihak, terutama dengan 
maraknya masalah flu burung (avian influenza). 

Kesadaran akan masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul 
berkenaan dengan perjalanan/wisata akhir-akhir ini berkembang pesat 
sehingga muncul suatu ‘cabang’ kedokteran baru yang dikenal sebagai travel 
medicine atau ilmu kedokteran wisata. 

Cabang minat baru ini terutama membahas masalah yang mungkin timbul 
akibat perjalanan, baik akibat perjalanan itu sendiri maupun penyakit-panyakit 
khas kawasan tertentu yang mungkin menjangkiti wisatawan yang berkunjung. 

Topik bahasan inilah yang kami kemukakan dalam edisi Cermin Dunia 
Kedokteran kali ini, semoga menambah wawasan sejawat sekalian sekaligus 
dapat memelihara kesehatan selama berwisata; baik untuk diri sendiri maupun 
dalam memberi nasehat untuk masyarakat pada umumnya, 
 
Selamat  membaca, 
 
 
 
 

Redaksi 
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PETUNJUK UNTUK PENULIS 
 

Cermin Dunia Kedokteran menerima naskah yang membahas berbagai 
aspek kesehatan, kedokteran dan farmasi, juga hasil penelitian di bidang-
bidang tersebut. 

Naskah yang dikirimkan kepada Redaksi adalah naskah yang khusus untuk 
diterbitkan oleh Cermin Dunia Kedokteran; bila pernah dibahas atau dibacakan 
dalam suatu pertemuan ilmiah, hendaknya diberi keterangan mengenai nama, 
tempat dan saat berlangsungnya pertemuan tersebut. 

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; bila menggunakan 
bahasa Indonesia, hendaknya mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang 
berlaku. Istilah medis sedapat mungkin menggunakan istilah bahasa Indonesia 
yang baku, atau diberi padanannya dalam bahasa Indonesia. Redaksi berhak 
mengubah susunan bahasa tanpa mengubah isinya. Setiap naskah harus disertai 
dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Untuk memudahkan para pembaca 
yang tidak berbahasa Indonesia lebih baik bila disertai juga dengan abstrak 
dalam bahasa Inggris. Bila tidak ada, Redaksi berhak membuat sendiri abstrak 
berbahasa Inggris untuk karangan tersebut. 

Naskah diketik dengan spasi ganda di atas kertas putih berukuran kuarto/ 
folio, satu muka, dengan menyisakan cukup ruangan di kanan kirinya, lebih 
disukai bila panjangnya kira-kira 6 - 10 halaman kuarto disertai/atau dalam 
bentuk disket program MS Word. Nama (para) pengarang ditulis lengkap, 
disertai keterangan lembaga/fakultas/institut tempat bekerjanya. Tabel/skema/ 
grafik/ilustrasi yang melengkapi naskah dibuat sejelas-jelasnya dengan tinta 
hitam agar dapat langsung direproduksi, diberi nomor sesuai dengan urutan 

pemunculannya dalam naskah dan disertai keterangan yang jelas. Bila terpisah 
dalam lembar lain, hendaknya ditandai untuk menghindari kemungkinan ter-
tukar. Kepustakaan diberi nomor urut sesuai dengan pemunculannya dalam 
naskah; disusun menurut ketentuan dalam Cummulated Index Medicus dan/ 
atau Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
(Ann Intern Med 1979; 90 : 95-9).  
Contoh : 
1. Basmajian JV, Kirby RL.Medical Rehabilitation. 1st ed. Baltimore, London: 

William and Wilkins, 1984; Hal 174-9. 
2. Weinstein L, Swartz MN. Pathogenetic properties of invading micro-

organisms. Dalam: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, eds. Pathologic physio-
logy: Mechanism of diseases. Philadelphia: WB Saunders, 1974;457-72. 

3. Sri Oemijati. Masalah dalam pemberantasan filariasis di Indonesia. Cermin 
Dunia Kedokt. 1990; 64: 7-10. 

Bila pengarang enam orang atau kurang, sebutkan semua; bila tujuh atau lebih, 
sebutkan hanya tiga yang pertama dan tambahkan dkk. 

Naskah dikirimkan ke alamat : Redaksi Cermin Dunia Kedokteran, Gedung 
Enseval, Jl. Letjen Suprapto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510 P.O. 
Box 3117 JKT. Tlp. (021) 4208171. E-mail : cdk@kalbe.co.id 

Pengarang yang naskahnya telah disetujui untuk diterbitkan, akan diberitahu 
secara tertulis. 

Naskah yang tidak dapat diterbitkan hanya dikembalikan bila disertai 
dengan amplop beralamat (pengarang) lengkap dengan perangko yang cukup.

 
 

Tulisan dalam majalah ini merupakan pandangan/pendapat masing-masing penulis dan 
tidak selalu merupakan pandangan atau kebijakan instansi/lembaga/bagian tempat kerja 
si penulis. 
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English Summary 
 

 
 

 
LEPTOSPIROSIS 
 
Masri S Maha 
 
Disease Eradication Research 
Centre, Health Research Deve-
lopment Board, Department of 
Health, Jakarta, Indonesia 
 

Leptospirosis is a zoonosis 
frequently found in tropical and 
subtropical regions; caused by 
several species of Leptospira, a 
spiral-shaped microorganism 
(spirochetes). Infection can lead 
to asymptomatic infection, a non-
specific influenza – like febrile 
illness, or a wide variety of severe 
clinical syndromes including 
severe icterus, hemorrhagic syn-
dromes, renal failure, and death. 
Risk factors include occu-pational 
exposure, recreational activities 
and household expo-sure.  

Doxycycline is effective for 
treatment in anicteric patient and 
also for prophylaxis in short - term 
exposure. Severe leptospirosis 
needs supportive care and close 
observation. 
 

Cermin Dunia Kedokt.2006;152 : 24 - 6  
  msm 

 
 
 
BABESIOSIS 
 
Faisal Yatim Lubis  
 
Disease Eradication Research 
Centre, Health Research Deve-
lopment Board, Department of 
Health, Jakarta, Indonesia  
 

Babesiosis or piroplasmosis, is 
a hemoprotozoan infection cha-
racterized by fever, hemolytic 
anemia, hemoglobinuria and 
renal failure. This disease is 
caused by protozoa Babesia 

spread by animal tick bites. 
Clinicians should be aware of 

this disease because clinically 
resembles malaria with fever, and 
hemolytic anemia. 
 

   Cermin Dunia Kedokt.2006;152: 27 - 9 
fyl 

 
 
 
CORRELATION BETWEEN MEDICAL 
EMERGENCY RESPONSE TIME AND 
MEDICAL CARE QUALITY IN BANTUL 
DISTRICT GENERAL HOSPITAL 
EMERGENCY ROOM  
 
Hendrik, Kurnianto Trubus Prano-
wo, Anton Sulistyo, Andi Triatmo-
no, Subarano 
 
Accident and Emergency Unit, 
Bantul General Hospital, Yogya-
karta, Indonesia 
 

Medical emergency average 
response time in Bantul District 
General Hospital (RSUD Bantul) 
had been increasing 5.4% 
annually since the last 5 years; it 
was 15 minutes longer than the 
medical care quality standard. 

This observational-prospective 
(quantitative) study aimed to 
analyze the correlation between 
medical emergency response 
time and medical care quality in 
the emergency room of RSUD 
Bantul based on the emergency 
response time data.  

The results showed that the 
average medical emergency 
response time was 12.51 minutes 
with the average modus of 10 
minutes; the quality analysis 
results showed that the emer-
gency response time in the 
emergency room of RSUD Bantul 
was not late or able to prevent up 
to 30% emergency case mor-
tality. Statistical test results showed 

that there was a significant strong 
correlation between the medical 
emergency response time to the 
medical care quality in the 
emergency room of RSUD Bantul. 
 

Cermin Dunia Kedokt.2006;152 : 46-52 
H et al 

 
 
RISK FACTOR ANALYSIS ON BREAST 
CANCER PATIENTS In Dr. M. DJAMIL 
GENERAL HOSPITAL PADANG 

 
Azamris 
 
Department of Surgery, Faculty of 
Medicine, Andalas University, Dr. 
M. Djamil General Hospital 
Padang, Indonesia 

 
A case-control study has been 

done to identify breast cancer 
risk factors in Dr. M. Djamil 
General Hospital Padang  
Seventy newly diagnosed primary 
breast cancer cases, histopatho-
logically confirmed, were match-
ed by age and socio-economic 
status, with 140 controls. Cases 
were between 23 – 72 ( mean 
46,7) year-old. Peak incidence of 
breast cancer was at 40-50 year-
old. Risk factors were never 
pregnant (OR 5,91), very short 
period of lactation (OR 4) and 
menopause(OR 1,89). Overweight 
(BMI ≥ 23) increased the risk (OR 
2,29) and also high fat intake (OR 
4,97).  

Other factors were urban 
dwellings (OR 1,3), breast cancer 
in family (OR 3,16) and breast 
blunt trauma (OR 1,55). Marital 
status, education level, menstrual 
cycle did not influence the risk of 
the breast cancer. 

 
Cermin Dunia Kedokt.2006;152: 53-6 

azs 
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Artikel 
 

 
OPINI 
 

 

Pelayanan Kedokteran Wisata:  
Suatu Peluang 

 
 Levina S. Pakasi 

 

Perhimpunan Kesehatan Wisata Indonesia 
 
 
 

 
PENDAHULUAN 

Kedokteran wisata atau travel medicine adalah bidang ilmu 
kedokteran yang mempelajari persiapan kesehatan dan 
penatalaksanaan masalah kesehatan orang yang bepergian 
(travellers).Bidang ilmu ini baru saja berkembang dalam tiga 
dekade terakhir sebagai respons terhadap peningkatan arus 
perjalanan internasional di seluruh dunia. Tahun 2003, World 
Tourism Organization mencatat ada 691 juta international 
arrivals di seluruh bandara di dunia dan tahun 2020 
diproyeksikan akan meningkat sampai 1,56 milyar. 

Pelayanan kedokteran wisata diberikan di travel clinic 
yang umumnya berada di negara-negara maju untuk memenuhi 
kebutuhan warga mereka yang akan bepergian ke negara-
negara berkembang. Saat ini diperkirakan setiap tahun ada 80 
juta orang yang bepergian dari negara-negara maju ke negara-
negara berkembang. Sejauh ini negara-negara berkembang 
hanya dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang mempunyai 
risiko kesehatan tertentu, bahkan dalam buku panduannya, 
World Health Organization hanya menyebutkan bahwa 
konsultasi pra-travel diperlukan oleh travellers yang 
bermaksud mengunjungi negara berkembang. Lalu, bagaimana 
dengan masyarakat negara berkembang yang akan bepergian ke 
luar negeri? Warga negara berkembang mungkin dapat 
mengunjungi negara berkembang lainnya atau ke negara-
negara maju. Apakah tidak ada risiko kesehatan yang mungkin 
menimpa warga negara berkembang, termasuk Indoensia? 
Jawabannya, tentu saja ada dan sangat mungkin terjadi. 
Masalahnya, pelayanan kesehatan di negara berkembang belum 
mempunyai visi ke depan, yaitu melindungi warganegara 
mereka yang akan bepergian. Untuk itulah, dibutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan baru di bidang kedokteran 
wisata yang perlu dikuasai oleh para tenaga kesehatan di 
Indonesia, salah satunya adalah mengenai travel clinic dan 
pelayanan yang ditawarkannya. 
 
KEUNIKAN PRAKTEK KEDOKTERAN WISATA VS. 
PRAKTEK KONVENSIONAL 

Sebelum membicarakan praktek kedokteran wisata, perlu 
diingat bahwa bidang ini tidak hanya diminati oleh para dokter 

dan nurse, tetapi juga oleh banyak profesional lain seperti ahli 
farmasi, psikolog, ahli sanitasi lingkungan, ahli kesehatan 
masyarakat, pelaku industri wisata dan sebagainya. Lingkup 
keahlian mereka berada dalam bidang kesehatan wisata, bukan 
kedokteran wisata. Pembahasan berikut ini berada dalam 
lingkup kedokteran wisata yang dijalankan oleh dokter dan 
nurse di dalam suatu klinik kedokteran wisata. Kedokteran 
wisata masih belum dianggap sebagai suatu spesialisasi 
tersendiri di kalangan medik dan belum ada standar pelayanan 
untuk itu. Namun jelas bahwa praktek kedokteran wisata 
berbeda dari praktek kedokteran konvensional. Jika praktek 
dokter biasanya ditujukan untuk kuratif, maka praktek 
kedokteran wisata lebih banyak pada aspek promotif dan 
preventif.  

Dalam pelayanan kedokteran wisata, orang yang datang 
umumnya adalah orang sehat yang membutuhkan informasi 
dan tidak menganggap dirinya seorang pasien, meskipun 
mungkin saja statusnya berubah menjadi pasien setelah pulang 
dari perjalanan. Di sini ada perbedaan bentuk komunikasi yang 
fundamental yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan. 
Dalam praktek kedokteran konvensional, hubungan dokter-
pasien umumnya adalah ‘hubungan terapeutik’ dengan model 
paternalistik ketika dokter menentukan apa yang terbaik untuk 
si pasien. Namun, dalam pelayanan kedokteran wisata, dokter 
dan klien mempunyai hubungan sejajar yang bersifat 
informative (dokter berperan sebagai ahli teknis), interpretive 
(dokter berperan sebagai konselor untuk membantu klien 
memutuskan yang penting bagi dirinya), dan deliberative 
(dokter berperan sebagai guru yang memberi tahu klien apa 
yang harus dikerjakan dan mengapa hal itu harus dikerjakan).  

Dalam bidang kedokteran wisata, dokter tidak hanya 
mengupayakan pencegahan penyakit serta menangani masalah-
masalah kesehatan pada travellers  namun juga mengambil 
bagian dalam advokasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan 
dan keamanan untuk wisatawan. Oleh karena itu, dokter 
kedokteran wisata perlu mempunyai pengetahuan yang luas 
dan selalu up-to-date karena perubahan-perubahan yang cepat 
di seluruh dunia, yang meliputi pengetahuan wabah penyakit, 
terutama emerging infectious diseases, pola resistensi 
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antibiotika, iklim global, ekologi, dan bahkan perubahan politik 
negara lain.  

Belum cukup sampai di situ, saat ini travel medicine telah 
jauh berkembang dan meluas ke cabang-cabang ilmu lain 
seperti migrant health & refugees, kedokteran olahraga, 
adventure medicine, aviation medicine, bioterorisme, dan lain 
sebagainya. Setiap dokter dapat menemukan minatnya sendiri 
secara lebih khusus bahkan dapat menjadi sarana penyaluran 
hobi seperti diving, fotografi, dan lain-lain.  
 
PENYEDIA JASA PELAYANAN KEDOKTERAN 
WISATA 

Kenyataannya di negara-negara maju, pelayanan 
kedokteran wisata dapat diberikan oleh orang yang tidak 
berwenang menyelenggarakan praktek kedokteran. Padahal, 
tidak semua tenaga kesehatan dapat memberikan nasihat dan 
pelayanan yang benar. Di negara-negara maju, klinik 
kedokteran wisata dijalankan oleh dokter yang berijin dan 
registered nurse. Namun latar belakang mereka bervariasi, 
mulai dari dokter keluarga, internis, dokter anak, dokter 
kedokteran komunitas sampai dokter spesialis infeksi tropik.  

Tenaga kesehatan (dokter dan nurse) yang berminat 
memberikan pelayanan kedokteran wisata dapat mengambil 
studi pasca sarjana secara internasional yang berupa sertifikasi, 
diploma atau master degree. Beberapa tahun terakhir ini telah 
dilakukan standarisasi pengetahuan kedokteran wisata secara 
internasional oleh organisasi International Society of Travel 
Medicine (ISTM) dengan dilakukannya ujian untuk 
mendapatkan certificate of knowledge in travel medicine. 
 
 
KLINIK KEDOKTERAN WISATA 
 

Pelayanan kedokteran wisata diberikan di klinik yang 
ditujukan khusus untuk itu, yang disebut travel medicine clinic 
atau klinik kedokteran wisata. Walaupun sifatnya khusus, 
travel medicine clinic dapat didirikan secara terintegrasi 
dengan institusi kesehatan yang sudah ada. Pelayanan 
kedokteran wisata dapat diberikan dalam: 
♦ Klinik Dokter Umum. Sejumlah dokter umum yang 

kompeten dapat menyediakan jasa pelayanan kedokteran 
wisata di klinik tempat prakteknya sehari-hari. Pelayanan ini 
dapat disediakan untuk pasien-pasien langganan mereka atau 
untuk menerima rujukan dari klinik-klinik umum di 
sekitarnya.  

♦ Klinik di Rumah Sakit. Banyak travel clinic di negara-
negara maju dibuat di dalam rumah sakit. Di satu pihak hal 
ini cukup menguntungkan karena fasilitas yang lebih lengkap 
daripada klinik umum terutama untuk laboratorium dan 
fasilitas kegawatdaruratan. Namun di pihak lain, 
kenyamanan para klien perlu diperhatikan mengingat mereka 
datang sebagai orang sehat bukan pasien. 

♦ Travel Clinic Swasta. Pelayanan kedokteran wisata yang 
profesional umumnya diselenggarakan sebagai suatu badan 
usaha perseroan terbatas (company) dengan saham-saham 
yang dimiliki para pendirinya atau publik. Lokasi yang 
diambil tidak di rumah sakit atau klinik umum, namun lebih 
di tempat-tempat bisnis publik, seperti mal-mal atau pusat 

bisnis yang juga berdekatan dengan biro-biro perjalanan 
(travel agent). Hal ini dimaksudkan  untuk mempermudah 
para klien mendapatkan akses travel advice di tempat-tempat 
bisnis pada jam-jam kerja. 

♦ Klinik Pelabuhan/ Maskapai Penerbangan. Selain lokasi-
lokasi di atas, klinik yang menyediakan pelayanan 
kedokteran wisata dapat berada di pelabuhan, baik pelabuhan 
laut maupun bandar udara, atau klinik-klinik milik maskapai 
penerbangan. Yang terakhir ini biasanya juga menyediakan 
fasilitas evakuasi jika dibutuhkan. 

♦ Klinik Hotel/ Daerah Tujuan Pariwisata. Di Indonesia, 
banyak hotel dan daerah tujuan wisata memiliki klinik-klinik 
khusus yang buka selama 24 jam. Kenyataannya, sebagian 
besar klinik-klinik ini baru sebatas memberikan pelayanan 
kuratif kepada para turis. Namun, klinik-klinik ini 
sebenarnya berpotensi menyelenggarakan pula pelayanan 
kedokteran wisata untuk tujuan promotif dan preventif bagi 
masyarkat atau orang asing yang tinggal di wilayahnya yang 
akan melakukan perjalanan. 

 
 
PELAYANAN KEDOKTERAN WISATA 
 

Sampai sejauh ini, mungkin belum terbayangkan jenis 
pelayanan apa yang dapat diberikan di travel clinic di atas. 
Karena sifatnya yang promotif dan preventif, pelayanan 
kedokteran wisata harus diberikan sebelum seseorang 
melakukan perjalanan. Saat yang paling baik adalah 6-8 
minggu sebelum tanggal keberangkatan. Namun, jika 
terlambat, 1-2 hari sebelum keberangkatan pun masih 
dimungkinkan. Di samping itu, klien juga mungkin akan 
kembali ke travel clinic setelah ia pulang dari bepergian, 
terutama jika terjadi gejala-gejala penyakit tertentu. 

Pelayanan kedokteran wisata yang perlu dan dapat 
diberikan di travel clinic adalah. konsultasi pra-perjalanan; 
imunisasi; bekal profilaksis, stand-by treatment, dan medical 
kit; konsultasi dan penatalaksanaan penyakit pascaperjalanan. 
Di samping itu, setiap klinik perlu mengembangkan sistem 
dokumentasi rekam medik dan sarana tambahan seperti 
konsultasi via telepon, apotik dan pelayanan penjualan alat-alat 
untuk pencegahan penyakit. 
 
Konsultasi Pra-Perjalanan 

Informasi yang aktual dan akurat sangat penting dalam 
kedokteran wisata sehingga rekomendasi yang diberikan bukan 
didasarkan pada opini tetapi evidence-based. Nasihat 
perjalanan diberikan dalam bentuk konsultasi dan edukasi 
mengenai risiko kesehatan yang mungkin dapat dialami klien 
selama bepergian, baik sewaktu di perjalanan maupun setelah 
tiba di tempat tujuan. Pengetahuan yang penting dikuasai oleh 
tenaga kesehatan sehubungan dengan hal ini antara lain 
medical geography, distribusi dan epidemiologi penyakit 
infeksi, serta kondisi-kondisi tertentu dalam perjalanan, 
misalnya problem ketinggian (high altitude), jet lag, mabuk 
perjalanan, temperatur tinggi dan sebagainya. Risiko khusus, 
seperti bencana alam, terorisme dan konflik senjata juga perlu 
diperhatikan mengingat akhir-akhir ini banyak insiden terjadi 
di daerah wisata dengan turis asing sebagai korban (runtuhnya 
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gedung World Trade Center di New York, tsunami di Pattaya, 
bom Bali I-II, dan lain-lain). Topik edukasi yang dapat 
diberikan dalam konsultasi pra-perjalanan antara lain adalah: 
pencegahan penyakit (diare, malaria, penyakit menular seksual, 
dll.), penyakit karena kondisi lingkungan (panas, dingin, 
ketinggian), jet lag dan mabuk perjalanan, travel medical kits, 
dan sebagainya. 
 
Imunisasi 

Sebagian besar nasihat perjalanan akan dilanjutkan dengan 
penjelasan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi. Namun, imunisasi hanya salah satu dari beberapa 
strategi preventif dalam kedokteran wisata. Ada dua jenis 
imunisasi yang terkait dengan perjalanan, yaitu imunisasi wajib 
dan imunisasi yang dianjurkan. Namun terlebih dahulu harus 
dipastikan bahwa klien telah melengkapi jadwal pemberian 
imunisasi sesuai ketentuan nasional, terutama untuk anak-anak. 
Jenis-jenis imunisasi dan cara pemberiannya tidak dibahas 
dalam makalah ini.  

Penting dicatat bahwa dalam menawarkan imunisasi, klien 
harus mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, yang antara lain 
meliputi jenis imunisasi (wajib atau dianjurkan), tujuan 
imunisasi, jenis patogen (termasuk strain-nya)  yang dapat 
dicegah, daya proteksi (berapa persen sesuai dengan merk 
vaksin), berapa lama kekebalan yang tercapai, kapan perlu 
booster, dan yang terpenting, apa efek samping yang mungkin 
terjadi, mulai dari nyeri setelah disuntik sampai risiko 
anafilaksis. Catatan lengkap harus dibuat sehubungan dengan 
vaksin yang diberikan, termasuk merk dan nomor batch, dan 
pasien diminta menandatangani informed consent.  
 
Profilaksis, stand-by treatment dan medical kit 

Sesuai daerah tujuan klien, tenaga kesehatan dapat 
memberikan terapi profilaksis, yaitu untuk malaria, jika daerah 
tujuan klien adalah daerah endemik malaria. Jika klien akan 
menetap dalam waktu lama di daerah terpencil, ia dapat pula 
diberikan bekal stand-by treatment, yaitu obat malaria yang 
dapat diminum jika timbul gejala, sebelum dapat mencapai 
klinik terdekat. Untuk keperluan ini, klien dapat menggunakan 
uji diagnostik cepat dengan dipstick test sebelum 
dikonfirmasikan di laboratorium yang memadai.  

Bagi sebagian besar klien, ada berbagai jenis medical kit 
yang dapat ditawarkan untuk dibawa selama perjalanan. Untuk 
perjalanan bisnis atau liburan di daerah yang tidak berisiko 
tinggi, ada sejumlah basic medical kit yang dapat dipakai 
mengatasi problem kesehatan ringan, seperti demam, selesma, 
diare, jet lag, dan luka kecil. Namun untuk perjalanan 
petualangan (adventure), diperlukan medical kit khusus yang 
jauh lebih lengkap, terutama untuk menangani kecederaan. 
Orang-orang dengan kondisi medik tertentu, seperti usia lanjut, 
penderita diabetes, asma, hipertensi, dan lain sebagainya juga 
perlu membawa obat-obatan mereka sesuai rekomendasi 
dokternya. Perlu dicatat, untuk membawa obat-obatan (dan 
mungkin jarum suntik), klien perlu dibekali dengan surat 
keterangan bahwa obat-obatan tersebut adalah untuk 
kepentingan pribadi yang diresepkan. Hal ini penting untuk 
menghindari kesulitan di bea cukai jika dilakukan pemeriksaan 
obat-obatan terlarang.  

Konsultasi Pasca-Perjalanan 
Pelayanan kedokteran wisata yang ideal merupakan suatu 

kesinambungan sejak sebelum berangkat sampai setelah pulang 
dari perjalanan. Sebanyak 1-5% orang yang bepergian dari 
negara-negara maju ke negara berkembang dilaporkan 
mengalami penyakit yang cukup serius selama perjalanan; 
0,01-0,1% orang membutuhkan evakuasi medik, dan 1 dari 
antara 100.000 orang telah meninggal. Orang-orang yang 
mengalami sakit berat umumnya mereka yang mengunjungi 
kenalan atau sanak saudara dan tinggal di rumah mereka 
sehingga risiko terpapar patogen lebih besar daripada turis 
biasa. Pelayanan konsultasi pasca-perjalanan membutuhkan 
lebih banyak keahlian dan sumber daya (dokter spesialis, 
laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya). Hal ini dapat 
disiasati dengan membangun kerja sama antara beberapa 
provider kesehatan, misalnya rumah sakit, laboratorium 24 
jam, dan lain sebagainya. 
 

KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN 
Dokter yang ingin menyelenggarakan praktek kedokteran 

wisata perlu menguasai beberapa keterampilan, antara lain: 
♦ Pengkajian kesehatan dasar, yang meliputi evaluasi 

kondisi medik klien dan pengkajian risiko perjalanan 
berdasarkan rencana perjalanan, lokasi tujuan, cara 
perjalanan, aktivitas di daerah tujuan, dan lama tinggal. 
Kajian perlu dibedakan antara anak-anak, orang dewasa 
sehat, orang lanjut usia, wanita hamil, penderita penyakit 
kronik, penderita imunodefisiensi, dan orang dengan 
keterbatasan (cacat). 

♦ Membuat strategi untuk mengurangi risiko, yang 
meliputi rekomendasi imunisasi dan modifikasi perilaku 
untuk menjaga kesehatan. 

♦ Strategi penatalaksanaan penyakit ketika bepergian, 
yaitu langkah-langkah yang perlu diambil klien jika ia 
mengalami gangguan kesehatan.  

♦ Konsultasi pasca-perjalanan, yaitu pengkajian kemung-
kinan adanya penyakit yang terkait perjalanan setelah klien 
pulang dan penatalaksanaan penyakit tersebut jika terbukti 
ada (termasuk mekanisme rujukan). 

♦ Keterampilan komunikasi. Oleh karena klien umumnya 
bukan pasien, diperlukan cara komunikasi yang berbeda. 
Klien dapat membahas risiko kesehatannya bersama-sama 
dengan tenaga kesehatan seperti dua orang yang sedang 
berdiskusi, bukan seperti dokter yang sedang memberi 
instruksi kepada pasien. Alat-alat bantu seperti brosur, 
leaflet, dan formulir isian diperlukan untuk menjelaskan 
berbagai hal kepada klien. 

 
FASILITAS YANG PERLU ADA DALAM KLINIK 

Sebuah travel clinic yang profesional perlu mempunyai 
berbagai fasilitas sebagai berikut: 
♦ Peralatan elektronik, yaitu lemari es untuk menyimpan 

vaksin dan perangkat telekomunikasi: telepon, fax dan 
internet.  

♦ Bahan habis pakai, yaitu vaksin dan obat-obatan, alat-alat 
disposable, peralatan resusitasi dan obat-obatan untuk 
mengatasi reaksi alergi. 

♦ Dokumen, berupa status khusus untuk perjalanan, kartu 
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catatan imunisasi, dan sistem rekam medik yang baik. 
♦ Formulir persetujuan tindakan medik, untuk melakukan 

imunisasi, pemeriksaan laboratorium dan terapi tertentu. 
♦ Ruangan-ruangan terpisah untuk ruang tunggu, kamar 

konsultasi dan ruang tindakan. Jika mungkin dapat 
disediakan laboratorium atau bekerja sama dengan 
laboratorium di luar klinik. 

♦ Protokol (protap) khusus, yaitu untuk pengendalian infeksi 
(universal precaution), pembuangan limbah, pedoman 
imunisasi, penyimpanan vaksin, observasi pasca-imunisasi, 
kerahasiaan klien, konsultasi via telepon, penatalaksanaan 
gawat darurat, dan riset. 

♦ Bahan-bahan edukasi: brosur-brosur dan buku saku untuk 
berbagai masalah kesehatan dengan pencegahannya, buku-
buku tentang perjalanan, informasi jaringan pelayanan 
kesehatan, informasi tentang alat-alat pencegahan 
penyakit: kelambu, insect repellent, cara sterilisasi air, 
medical kit dan sebagainya. Alat-alat ini dapat dijual 
kepada klien yang membutuhkannya. 

 
PENENTUAN WAKTU KONSULTASI DAN JASA 
MEDIK  

Kunjungan ke travel clinic dan imunisasi biasanya tidak 
ditanggung oleh pemerintah atau perusahaan asuransi, sehingga 
klien diharapkan membayar sendiri biaya konsultasi dan vaksin 
atau obat-obatan lainnya. Peran tenaga kesehatan adalah untuk 
memberi informasi dan edukasi, namun klien bertanggung 
jawab terhadap kesehatan dirinya dan keputusan yang 
diambilnya.  

Pengkajian risiko kesehatan seorang klien sehubungan 
dengan rencana kepergiannya hanya membutuhkan waktu 
antara 15-30 menit. Jika diperlukan, tambahan waktu 30-60 
menit dapat diberikan tergantung kompleksitas geografik dan 
perilaku berisiko tinggi yang dapat dialami klien. Tidak seperti 
praktek biasa, praktek travel medicine dapat dijadualkan 
dengan tepat waktunya sehingga tidak diperlukan antrian yang 
panjang. Pemberian imunisasi diberikan di ruangan terpisah 
oleh tenaga kesehatan lain, sehingga jadual konsultasi tidak 
akan terganggu dengan tindakan imunisasi dan observasinya. 

Oleh karena pemberian konsultasi dan travel advice sudah 
ditentukan lamanya, maka penentuan jasa medik diberikan 
tergantung lama bicara. Tentunya jika tidak ada kondisi khusus, 
semua klien hanya membayar tarif terendah untuk konsultasi 
15-30 menit. Jika memang dibutuhkan lebih dari itu, klien 
perlu diberitahu lebih dahulu (daftar tarif dapat dipasang di 
resepsionis).  

Implikasinya, tenaga kesehatan yang bekerja harus sudah 
mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga tidak ada waktu 
terbuang percuma karena ia harus membaca dahulu atau 
mencari informasi melalui internet. Besar jasa medik dapat 
ditentukan sesuai kesepakatan dengan mengacu pada tarif 
dokter spesialis biasa (bukan spesialis konsultan) di suatu 
wilayah. 
 
 
 
 

PENUTUP 
 
Dokter umum atau dokter keluarga berada pada posisi 

yang unik untuk mengenali adanya faktor-faktor pengganggu 
pada riwayat medik seorang traveller yang mungkin perlu 
diantisipasi sebelum bepergian. Namun yang terpenting, dokter 
harus sadar bahwa perjalanan yang sehat tidak semata-mata 
memberikan imunisasi dan obat, tetapi juga edukasi klien yang 
merupakan elemen terpenting proteksi diri. Sebagian dari 
konsultasi harus didedikasikan untuk edukasi atau 
menunjukkan sumber-sumber informasi kepada traveller, 
seperti brosur-brosur, buku-buku, pelayanan telepon dan 
komputer, dan bahan edukasi lainnya. Untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang cara-cara menyelenggarakan travel clinic, 
seorang tenaga kesehatan dapat memperolehnya secara formal 
dengan mengikuti pendidikan pascasarjana. Setelah itu, ia 
dapat mengikuti sertifikasi internasional yang diselenggarakan 
oleh ISTM setiap dua tahun sekali (berikutnya tahun 2007). 
Informasi tentang pendidikan lanjutan dan sertifikasi dapat 
dilihat di website ISTM (http://www.istm.org). Namun 
pendidikan di negara-negara maju tersebut didasarkan pada 
kebutuhan mereka sendiri dan belum tentu relevan dengan 
kebutuhan di Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di 
Indonesia sangat dianjurkan mengikuti simposium atau kursus-
kursus yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Kesehatan 
Wisata Indonesia (PKWI). 
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ABSTRAK 
 

Wisata internasional telah menjadi industri yang berkembang pesat. Peningkatan jumlah 
wisatawan antar negara akan diikuti peningkatan risiko terkena penyakit infeksi. Merespons hal 
tersebut, berkembanglah kedokteran wisata, suatu keahlian interdisipliner yang mempelajari 
berbagai aspek berwisata dan kaitannya dengan kesehatan, temasuk kebugaran dalam perjalanan 
dan risiko sakit karena perjalanan tersebut sebagai implikasi nan terhadap berbagai penyakit 
infeksi. 

Dalam hal keterkaitannya dengan avian influenza, kedokteran wisata berperan pada pelayanan 
pra-wisata maupun pasca-wisata. Pada pelayanan pra-wisata selain pemeriksaan risiko pra-wisata, 
juga penting untuk memberikan pelayanan konsultasi terutama advis yang berhubungan  dengan 
peningkatan risiko terkena penyakit dan kemungkinan infeksi saat berwisata. 

 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Dunia pada milenium ke tiga ini serasa semakin kecil 
akibat mudahnya transportasi dan komunikasi. Pada tahun 2000 
tercatat 692 juta orang bepergian lintas negara, diperkirakan 
pada tahun 2010 akan mencapai 1,047 milyar, dan pada tahun 
2020 mencapai sekitar 1,602 milyar. Selain peningkatan jumlah 
yang hampir 3x lipat dalam 20 tahun ke depan, tampaknya 
akan terjadi perubahan karakteristik dengan peningkatan yang 
tajam di Asia dan Eropa. Hal tersebut akan berdampak pada 
kesehatan karena pajanan terhadap penyakit infeksi akan 
semakin tinggi dan akan lebih mudah untuk membawa patogen 
ke berbagai negara.(1)  

Studi pada wisatawan dari negara maju ke negara 
berkembang dan Eropa Timur menunjukkan bahwa lebih dari 
sepertiganya mengalami sakit saat bepergian. Penyakit yang 
tersering adalah diare dan  common cold. Pada setiap 2 minggu 
perjalanan mereka akan kehilangan 3 hari karena sakit. Dua 
puluh persen dari mereka akan tetap sakit sepulang ke negara 
asalnya dan 10% akhirnya pergi ke dokter untuk berobat.(2)  

Peningkatan jumlah wisatawan antar negara akan diikuti 

peningkatan risiko terkena penyakit infeksi.(3) Sejak bulan 
Desember 2003 outbreak highly pathogenic avian influenza 
terutama influenza A (H5N1) pada unggas telah dilaporkan di 
beberapa negara di Asia. Sampai dengan 12 Januari 2006, total 
kasus avian influenza (AI) yang telah teridentifikasi pada 
manusia  mencapai 160 kasus 93 kasus dari Viet Nam, 22 
Thailand, 18 Turki, 16 Indonesia, 7 China, dan 4 Kamboja.(4) 

Wisatawan yang akan berkunjung ke negara yang telah 
terjangkit cukup dibuat was-was karenanya. Di sinilah 
kedokteran wisata diharapkan banyak berperan. Meskipun 
banyak informasi resmi terbaru dari berbagai media namun hal 
itu tidak dapat menggantikan hubungan personal dengan 
seorang dokter yang lebih mempunyai pengetahuan terhadap 
masalah kesehatan yang akan mereka hadapi.(5)  
 
PERKEMBANGAN KEDOKTERAN WISATA 

Wisata internasional telah menjadi industri yang 
berkembang pesat. Di era globalisasi ini semakin banyak 
wisatawan bepergian ke negara berkembang yang seringkali 
tidak mempunyai sistem penjernihan air yang sehat dan 
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program kontrol penyakit yang memadai. Pasien yang akan 
berwisata ke daerah tersebut sering meminta konsultasi dengan 
dokternya mengenai persiapan spesifik untuk menghindari sakit 
dan saran kesehatan sebelum berangkat. Dalam hal ini dokter 
pada pelayanan primer cukup berperan akan tetapi dengan 
semakin pesatnya perkembangan permasalahan dan informasi 
yang semakin spesialistik  dirasa perlu adanya ahli yang 
berdedikasi di bidang kedokteran wisata untuk dapat 
menangani kasus secara individual  dalam berbagai keperluan 
perjalanan yang berbeda. Penelitian CDC (Center for Disease 
Control)  menemukan bahwa para dokter pada pelayanan 
primer maupun staf kedutaan tidak dapat menangani calon 
wisatawan dengan benar.(6)   
       Kedokteran wisata adalah suatu bidang keahlian  
interdisipliner yang telah berkembang cepat sebagai respons 
terhadap kebutuhan berwisata di seluruh dunia. Ilmu 
Kedokteran Wisata mempelajari berbagai aspek berwisata dan 
kaitannya dengan kesehatan, temasuk kebugaran dalam 
perjalanan dan risiko sakit karena perjalanan tersebut sebagai 
implikasi pajanan terhadap berbagai penyakit infeksi.7 
Penguasaan Ilmu Kedokteran Wisata harus meliputi 
pemahaman epidemiologi, kedokteran preventif dan sosial serta 
aspek kuratif secara lengkap.(8) Akhir-akhir ini perkembangan 
Ilmu Kedokteran Wisata sebagai suatu disiplin telah diakui. 
Strategi baru pemberantasan penyakit infeksi yang dikeluarkan 
oleh  Departemen Kesehatan Inggris di antaranya menetapkan 
suatu kebutuhan terhadap spesialis di bidang kedokteran 
wisata.(3)

       Perkembangan organisasi yang penting yaitu telah 
berdirinya klinik kesehatan wisata di rumah sakit pendidikan 
dan pelayanan primer. Klinik tersebut melayani pemeriksaan 
risiko pra-wisata dan memberikan pelayanan konsultasi 
terutama nasehat yang berhubungan  dengan peningkatan risiko 
terkena penyakit dan kemungkinan infeksi saat berwisata.(3) 
Pemeriksaan pra-wisata yang baik, khususnya bagi wisatawan 
yang memang telah mempunyai penyakit tertentu sebelumnya, 
mungkin dapat mencegah kejadian sakit dan juga kematian. 
Sebagian klinik wisata juga memberikan pelayanan kesehatan 
pasca-wisata bagi mereka yang masih atau jatuh sakit setelah 
pulang berwisata atau mereka yang ingin melakukan cek 
kesehatan. 
      Pemeriksaan risiko pra-wisata harus mempertimbangkan 
berbagai aspek seperti: (3)

1. Rincian perjalanan  
- Negara dan daerah tujuan 
- Urban, rural atau hutan 
- Maksud / tujuan wisata 
- Cara berwisata 
- Tipe akomodasi 
- Lama tinggal 

2. Pertimbangan khusus: 
- Aktivitas tertentu 
- Kebutuhan tertentu  
- Penyakit risiko tinggi tertentu 
- Wisata sebelumnya 
- Ada tidaknya fasilitas kesehatan di tempat tujuan 

3. Riwayat kesehatan secara rinci 

4. Obat-obatan yang sedang dipakai 
5. Riwayat imunisasi 
6. Kebutuhan imunisasi dan profilaksis malaria 
 
Problem kesehatan yang sering timbul dalam berwisata antara 
lain:3

- Diare 
- Malaria 
- Infeksi saluran napas 
- Hepatitis A dan B 
- Infeksi kulit 
- Penyakit infeksi yang ditularkan lewat seksual 
 

Bidang kedokteran wisata bukanlah bidang ilmu yang 
baru. Dahulu pada saat Eropa, Meksiko dan pulau Karibia 
menjadi tempat kunjungan utama wisatawan Amerika, para 
dokter di Amerika telah dipersiapkan untuk menangani 
permasalahan kesehatan mereka dengan mempelajari ilmu 
penyakit tropik. Saat ini tujuan wisata mereka semakin 
bervariasi seperti ke Asia, Amerika Latin, dan Afrika sehingga 
para dokter di sana akan menghadapi masalah yang makin 
beragam yang belum pernah mereka kenal sebelumnya.(9) 
Kedokteran wisata berkembang menjadi ilmu yang kompleks 
karena perubahan pola penyakit yang terus menerus serta 
makin meningkatnya wisatawan dari waktu ke waktu. 
Rekomendasi yang diberikan juga dapat berubah dari waktu ke 
waktu sehingga selalu dibutuhkan rujukan terbaru.(10)

      Dewasa ini terdapat perkembangan yang sangat dramatik 
dalam pelayanan kesehatan bagi para wisatawan. Pendidikan 
bagi para dokter di bidang ini juga terus ditingkatkan; salah 
satu contoh adalah The International Society of Travel 
Medicine (ISTM), suatu kelompok profesional dari berbagai 
penjuru dunia yang bertujuan untuk memberi pendidikan 
kedokteran berkelanjutan bagi para dokter dan penyuluhan 
kesehatan bagi wisatawan di bidang kedokteran wisata. 
Organisasi ini mempublikasi daftar klinik wisata yang dapat 
dilihat melalui internet pada situs mereka http:www.istm.org. 
Di Amerika Serikat badan CDC  setiap tahun mempublikasikan 
Health Information for International Travel. Di Indonesia juga 
terdapat Perhimpunan Kedokteran Wisata.(10)

 
PENYEBARAN H5N1 
      Outbreak highly pathogenic avian influenza pada Desember 
2003 dilaporkan di peternakan di Asia Tenggara. Pada bulan 
Juli 2004 dilaporkan merebak lagi dan telah mengenai 
peternakan di Viet Nam, Thailand, China, Kamboja, Indonesia, 
Malaysia, Turki, Rusia, Romania, dan Kazakhstan. Selanjutnya 
dilaporkan dari Kroasia dan Mongolia ditemukan AI pada 
burung liar yang bermigrasi antar negara. Kasus ini sangat 
penting karena diperkirakan bertanggung jawab atas 
penyebaran AI antar negara. Sampai dengan 12 Januari 2006, 
total kasus AI yang telah teridentifikasi pada manusia  
mencapai 160 kasus, kira-kira separuhnya adalah kasus fatal.(4)  
Jumlah kasus kumulatif terbaru dapat diakses pada 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/. Hampir 
seluruh kasus pernah kontak langsung dengan ternak terinfeksi 
AI yang masih hidup dan pada beberapa kasus adalah keluarga 
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yang kontak dengan penderita AI. Terdapat indikasi virus 
H5N1 akan meluas dari Asia Tenggara ke seluruh dunia. 
Outbreak AI di Asia disebabkan oleh virus H5N1, suatu 
subtipe virus Influenza A yang menyebabkan penyakit serius 
pada ternak domestik.11 Ancaman virus H5N1 akan menjadi 
besar apabila virus tersebut telah mampu menyebar dari 
manusia ke manusia. Para ahli meramalkan kemungkinan 
terjadinya mutasi virus yang dapat menyebabkan penyebaran 
dari manusia ke manusia. Transmisi seperti itu sampai saat ini 
belum dipastikan. Sedikit kasus yang terbatas mungkin sudah 
terjadi seperti transmisi kontak erat dari anak yang sakit kepada 
ibunya pada bulan September 2004 di Thailand, atau kasus dari 
Vietnam yang diduga melalui transmisi antar manusia; tetapi 
kasus seperti ini masih sangat jarang dan tidak menular ke lain 
orang lagi.(12)

      Penyebaran antar  manusia menyebabkan suatu pandemi 
dan mengharuskan dunia untuk waspada, untuk menyiapkan 
berbagai langkah seperti penggunaan metode karantina, 
persediaan obat antivirus dan tindakan yang meliputi: (11)

- Identifikasi kasus secara dini dan surveilans kasus baru 
yang efisien  

- Tersedia obat antivirus dan kelancaran pengiriman kepada 
grup target 

- Institusi yang dapat bergerak cepat dan badan yang 
mempunyai wewenang untuk mengawasi aturan dan 
pelaksanaan karantina terhadap populasi target 

- Kerjasama internasional terhadap strategi di atas termasuk 
pembatasan berwisata dan mungkin yang paling penting 
kerjasama dalam persediaan obat  

 
PROTEKSI WISATAWAN TERHADAP H5N1 

Sebaiknya kita waspada tetapi tidak overacting. 
Wisatawan umumnya tidak menyukai berkunjung ke 
peternakan unggas, sehingga risiko sesungguhnya bagi 
wisatawan adalah sangat rendah. Tidak ada alasan untuk tidak 
bepergian hanya karena takut terhadap AI.(4) Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) tidak merekomendasi-
kan larangan bepergian ke negara yang telah terjangkit H5N1 
dan tidak merekomendasikan penggunaan alat pelindung diri 
seperti respirator, sarung tangan, atau masker bedah sebagai 
proteksi terhadap AI, kecuali pada petugas kesehatan. Sarung 
tangan harus dipakai oleh orang yang membersihkan benda-
benda yang secara potensial terkontaminasi.(13) 

Suatu entry screening (seleksi pendatang) di pintu masuk 
suatu negara telah dibahas.(14) Mereka memperhitungkan masa 
inkubasi AI, lama penerbangan antara negara asal ke negara 
tujuan dan analisis tentang progresivitas gejala dari asimpto-
matis sampai muncul, sehingga diharapkan orang yang 
mungkin terinfeksi dari negara yang terjangkit wabah dapat 
dicegah masuk ke negara yang belum terkena wabah. Akan 
tetapi metode ini dianggap tidak efektif, karena masa inkubasi 
influenza lebih lama dibanding waktu penerbangan antar 
negara tersebut, sehingga penderita terinfeksi tidak terdeteksi 
pada screening tersebut. Di samping itu apabila ditemukan 
orang yang terinfeksi pada penerbangan tersebut bukan tidak 
mungkin terdapat orang lain yang terinfeksi tetapi tanpa gejala, 
sehingga idealnya seluruh penumpang tersebut harus 

dikarantina. Hal ini perlu dipertimbangkan lebih dalam karena 
sensitivitas screening ini adalah rendah.(14)

Beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh calon 
wisatawan ke negara terjangkit H5N1 adalah: (11)

1. Apakah pemberian imunisasi influenza dapat mencegah 
AI? Imunisasi flu setahun sekali tidak memberikan 
proteksi terhadap strain baru Avian flu yang berasal dari 
Asia ini, tetapi vaksinasi Flu adalah ide yang baik untuk 
memproteksi flu lainnya. Di Ontario vaksinasi Flu tidak 
dikenai biaya. 

2. Apakah yang harus dilakukan untuk melindungi diri 
terhadap AI? Wisatawan  terutama yang sering bepergian 
ke daerah endemis H5N1 pada populasi burung harus 
menghindari kontak terhadap ternak atau permukaan yang 
mungkin telah terkontaminasi ternak, feses maupun 
sekretnya. Memakan produk ternak yang telah dimasak 
dengan baik adalah aman. Sering-seringlah mencuci 
tangan. 

3. Apakah obat antivirus dapat mencegah AI? Haruskah 
wisatawan membawa persediaan obat antivirus? Obat anti 
virus seperti oseltamivir dan zanamivir telah menunjukkan 
aktivitas yang bagus terhadap hampir semua strain H5N1, 
tetapi pemberian obat tersebut untuk persediaan maupun 
pencegahan individu tidak dianjurkan.  

 
Mayo Clinic's Travel & Tropical Medicine Clinic memberikan 
saran mengenai AI bagi wisatawan sbb: (15)

1. Penting bagi wisatawan untuk mengetahui gejala AI. 
Gejala tersebut mirip flu biasa seperti demam, batuk, nyeri 
menelan dan atau nyeri otot. Kadang gejala pernapasan 
disertai diare, konjungtivitis atau pneumonia. Wisatawan 
harus segera memeriksakan diri ke dokter apabila 
merasakan gejala tersebut. Penting untuk dimengerti 
bahwa 15-25% wisatawan terkena infeksi virus di saluran 
napas saat berwisata, sehingga gejala di atas mungkin 
akibat influenza biasa dan tidak selalu berarti terkena AI. 
Wisatawan tidak perlu panik tetapi tetap diharuskan untuk 
memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala 
tersebut setelah berwisata ke daerah terjangkit H5N1. 

2. Saat ini belum ditemukan vaksin flu burung. Berdasarkan 
panduan CDC and WHO: wisatawan yang bepergian ke 
daerah terjangkit tidak perlu mempersiapkan diri dengan 
membawa atau memakai obat antivirus. Saat ini pemberian 
profilaksis obat anti virus bagi wisatawan tidak 
direkomendasikan. Hal ini mungkin berubah bila terdapat 
perkembangan situasi lebih lanjut.  

3. Metode pencegahan penularan H5N1 meliputi: meng-
hindari kontak dengan pasar unggas, menghindari 
makanan yang berasal dari ternak atau produk ternak yang 
tidak dimasak atau dimasak kurang matang, termasuk 
hidangan yang terbuat dari darah ternak yang belum 
dimasak. 

4. Wisatawan harus sering mencuci tangan dan menggunakan 
gel alkohol untuk tangan untuk menjaga higiene tangan. 

5. Wisatawan harus membawa masker N95 yang dapat 
digunakan apabila di negara tujuan terjadi outbreak infeksi 
saluran napas 
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6. Tetap mengikuti informasi situasi global selama berwisata 
melalui media atau website CDC: http://www.cdc.gov/ 
travel/ atau WHO : http://www.who.int/csr/don/en/  

Meskipun risiko infeksi terhadap wisatawan di area yang 
terjangkit AI sangat rendah, pemerintah Australia melalui 
Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan WHO 
mengeluarkan advis bagi para wisatawan ke daerah terjangkit 
AI, yang dapat diakses melalui http://www.smartraveller. 
gov.au/.  

Warga Australia yang akan bepergian dalam waktu singkat 
ke daerah terjangkit AI mempunyai risiko terinfeksi lebih 
rendah, tetapi tetap disarankan untuk mendiskusikan risiko AI 
dengan dokternya sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan 
rutin pra-wisata. Di sini kedokteran wisata diharapkan 
mengambil peran.  
 
PENCEGAHAN PENYEBARAN AI ANTAR NEGARA 

Untuk mencegah penyebaran suatu wabah infeksi antar 
negara diperlukan respons yang memadai. Dari penelitian 
respons negara-negara Eropa terhadap 5 wabah, salah satunya 
adalah Influenza H5N1(16).  

Setidaknya 4 hal diperlukan untuk mengantisipasi 
penyebaran antar negara yaitu : deteksi munculnya wabah, 
koordinasi antar negara, rencana pendanaan dan laporan 
lengkap surveilans maupun klinis. Kegagalan mendeteksi suatu 
wabah yang bersifat nasional akan menyebabkan negara lain 
terjangkit. Suatu kasus dapat saja awalnya bersifat rumor atau 
tidak dapat dibuktikan, tetapi dengan suatu penyelidikan dan 
data surveilans yang lengkap seharusnya dapat dibuat laporan 
resmi yang bersifat internasional. Suatu perencanaan 
kewaspadaan di tingkat lokal (negara) perlu dipersiapkan untuk 
mencegah penyebaran lebih lanjut, yang didukung dengan 
rencana pendanaan untuk melakukan semua kegiatan tersebut. 
Suatu surveilans yang baik akan memberi arahan kepada 
tingkat pelaksana seperti public health (puskesmas) dan juga 
industri agar tidak terlambat mengantisipasinya.(16) Meskipun 
kejadian infeksi dari manusia sangat terbatas, awak pesawat 
harus mengerti dan waspada terhadap gejala AI. Penumpang 
dari daerah terjangkit AI yang menderita demam  dan gejala 
respirasi, meskipun ternyata hanya karena infeksi pernapasan 
biasa, harus dievaluasi oleh petugas kesehatan.  

Bila awak pesawat atau personel lain mengetahui ada 
penumpang  dengan gejala AI setelah berwisata dari daerah 
terjangkit AI:17  
- Harus mengusahakan supaya penumpang tersebut 

mendapat tempat duduk sebisa mungkin terpisah dari 
penumpang lain (3-6 feet)  

- Penumpang tersebut perlu memakai masker untuk 
mengurangi  jumlah droplet ke udara   

- Awak pesawat harus memakai sarung tangan disposibel 
bila melakukan kontak langsung dengan darah atau cairan 
tubuh  penumpang tersebut  

- Sebelum mendarat kapten pesawat harus melaporkan 
terlebih dahulu ke karantina perihal penumpang sakit.  

- Petugas karantina akan mengatur untuk menyediakan 
bantuan medis saat pesawat mendarat dan memberitahukan  

 
 

Departemen Kesehatan. Petugas karantina akan bekerja-
sama dengan maskapai penerbangan dan Departemen 
Kesehatan untuk membantu transportasi medis, kontrol 
penyakit, aktivitas surveilens dan prosedur desinfeksi pesawat. 

 
 

KESIMPULAN 
Peningkatan jumlah wisatawan antar negara akan diikuti 

peningkatan risiko terkena penyakit infeksi Kedokteran wisata 
adalah suatu  keahlian  interdisipliner yang telah berkembang 
cepat sebagai respons terhadap kebutuhan berwisata di seluruh 
dunia Dalam hal keterkaitannya dengan Avian Influenza, 
kedokteran wisata berperan pada pelayanan pra-wisata maupun 
pasca-wisata Pada pelayanan pra-wisata selain pemeriksaan 
risiko pra-wisata, juga penting adanya pelayanan konsultasi 
terutama advis yang berhubungan  dengan peningkatan risiko 
terkena penyakit dan kemungkinan infeksi saat berwisata. 
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PENDAHULUAN 

Wisata saat ini telah menjadi gaya hidup, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri. Ada berbagai cara mengadakan 
wisata, namun tampaknya wisata udara dan darat lebih banyak 
disukai dan lebih populer daripada wisata laut. Dengan adanya 
sarana transportasi yang makin canggih seolah-olah tidak ada 
lagi batas teritorial antara benua satu dengan benua lain. Tanpa 
dirasakan telah terjadi pertukaran antar negara sehingga 
mungkin dapat terjadi “masalah” yang harus diantipasi sejak 
sebelum seseorang melakukan perjalanan. Apalagi bila wisata 
dilakukan bersama anak-anak. Kesenangan yang diharapkan 
harus jangan sampai menjadi menjengkelkan oleh hal-hal kecil 
yang kurang mendapat perhatian.  

Bepergian bersama anak merupakan suatu tantangan 
tersendiri karena berhubungan dengan kebutuhan anak yang 
berbeda dengan orang dewasa sesuai dengan kematangan 
pertumbuhannya untuk bayi, anak, atau remaja. Beberapa hal 
harus menjadi pertimbangan dalam perjalanan bersama anak 
misalnya, menghadapi suasana lingkungan baru yang berbeda, 
atau bertemu dengan orang dengan berbagai adat kebiasaan 
yang berbeda dari negara asalnya. Di samping itu, terdapat hal 
lain yang penting adalah bertemunya anak dengan berbagai 
jenis mikroorganisme yang tidak sama dengan di negeri 
asalnya, sehingga anak belum mempunyai kekebalan terhadap 
mikroorganisme tersebut. Makanan dan gaya hidup misalnya 
akan sangat mempengaruhi kesehatan anak tersebut. Oleh 
karena itu, jika bepergian ke luar negeri dalam waktu lama, 
maka vaksinasi harus sudah dilengkapi sebelum berangkat. 
Minimal empat minggu sebelum berangkat, konsultasi dengan 
dokter keluarga sangat diperlukan apalagi bila anak 
mempunyai penyakit kronik atau penyakit kambuhan.  
 
KETENTUAN UMUM(1,2) 

Secara umum, sebelum bepergian bersama anak terutama 
ke luar negeri perlu dipertimbangkan hal-hal  berikut 
- Umur: kelompok umur sangat mempengaruhi apa yang 
harus dipersiapkan sebelum berangkat. Kebutuhan setiap 

kelompok umur berbeda, maka harus disesuaikan dengan 
perkembangan anak.  

Ketentuan penerbangan terdahulu tidak memperbolehkan 
bayi berumur kurang dari 2 minggu naik pesawat terbang 
namun saat ini larangan tersebut lebih disebabkan untuk 
menghindari penularan penyakit infeksi. 
- Lama bepergian, menentukan persiapan yang harus 
dilakukan. Terutama persiapan vaksinasi, obat-obat yang biasa 
diminum, kebiasaan makanan terutama untuk bayi. 
- Tujuan wisata, beberapa negara mempunyai keharusan 
memberikan vaksinasi yang berbeda dengan vaksinasi di 
Indonesia. Misalnya vaksinasi yellow fever dan meningitis 
meningokokus. 
- Status imunisasi; sebelum berangkat, perlu diperhatikan 
vaksinasi yang seharusnya telah diberikan sesuai umur anak. 
Terutama imunisasi wajib harus dilengkapi terlebih dahulu 
sebelum berangkat. Untuk negara yang karena secara 
epidemiologi mengharuskan pemberian vaksinasi khusus 
(misalnya vaksinasi meningitis meningokokus, yellow fever), 
maka sebelum berangkat sebaiknya menghubungi Dinas 
Kesehatan Pelabuhan Departemen Kesehatan untuk mendapat 
informasi dan vaksinasi.  
- Penyakit menahun, apabila anak menderita penyakit 
menahun, sebelum berangkat harus berkonsultasi terlebih 
dahulu dengan dokter keluarga. Persediaan obat yang biasa 
diminum setiap hari harus dipersiapkan untuk jangka waktu 
satu bulan. Jika perlu mintalah surat pengantar untuk dokter 
setempat seandainya di tempat tujuan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
- Peraturan penerbangan melarang anak di bawah lima tahun 
untuk bepergian naik pesawat seorang diri. Sebaiknya memilih 
tujuan langsung tanpa harus transit, untuk menghindari 
penundaan terbang (cancellations). Untuk anak yang sangat 
aktif papan nama perlu dipasang di dada atau gelang bernama 
lengkap dengan alamat dan nomer tilpon untuk mengantisipasi 
apabila anak terpisah dari orang tuanya.   
- Hal-hal lain yang penting, misalnya pemesanan makanan 
bayi dapat dilakukan pada saat memesan tiket, persediaan obat-
obatan emergensi selama dalam perjalanan seperti obat anti 
muntah, obat diare, dan obat panas.  

Telah dipresentasikan pada Seminar Kedokteran Wisata. Center for
Indonesia Medical Students’ Activities. Jakarta, Aula FKUI, 30 Juli 2005 
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AIR CARRIER ISSUES(2,3)  
Dalam perjalanan udara, sering ada beberapa isu yang 

dapat mengkhawatirkan orang tua membawa anaknya 
bepergian. Isu yang dihadapi oleh aviation medicine 
sebenarnya menyerupai kewaspadaan yang dihadapi oleh 
global medicine community. Kesehatan masyarakat sangat 
perlu memperhatikan perubahan kesehatan biosphere 
lingkungan, dalam hal ini kualitas dan sifat kabin udara dalam 
perjalanan udara. Terdapat persepsi yang salah bahwa kualitas 
kabin yang buruk akan memudahkan penyebaran penyakit. Isu 
ini beredar karena saat ini hubungan antar benua dapat 
dilakukan hanya dalam beberapa jam perjalanan. Secara 
epidemiologi belum ada bukti mengenai penyebaran penyakit 
dalam kabin dalam perjalanan udara. Walaupun demikian, 
pedoman pre-exposure dan post-exposure terhadap penumpang 
yang menderita penyakit menular tetap menjadi perhatian 
serius. Ada beberapa mitos negatif seperti sistem ventilasi 
pesawat menyebabkan kontaminasi infeksi dan penyebaran 
mikroorganisme patogen, penurunan kadar oksigen dalam 
kabin menyebabkan gejala samping, atau peningkatan kadar 
karbondioksida menyebabkan gejala samping. 

Terdapat mis-conception di antara masyarakat penumpang 
(traveling public) dan masyarakat penerbangan (aviation 
community) dalam hal kualitas kabin. Sehingga timbul 
beberapa pendapat bahwa kelelahan, nyeri kepala, gangguan 
keseimbangan (disequilibrium), dan gejala saluran nafas atas 
dapat merupakan akibat dari recirculated air. Seringkali timbul 
beberapa istilah di masyarakat dan media masa seperti sick 
airplane syndrome ataupun sick building syndrome. 
Sebenarnya beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas 
kabin pesawat adalah tekanan udara, ventilasi, kelembaban dan 
suhu.  
• Tekanan udara dalam kabin sekitar 1500-2500 meter di atas 

permukaan laut; akibatnya kadar oksigen yang dihisap lebih 
rendah daripada udara di luar pesawat terbang. Keadaan 
penurunan tekanan udara dalam kabin tersebut, pada 
umumnya dapat ditoleransi baik oleh orang sehat. 

• Hipoksia: dengan berkurangnya oksigen yang dihisap, akan 
terjadi sedikit penurunan saturasi oksigen dalam darah 
sehingga terjadi hipoksia ringan. Anak dengan kelainan 
kardiovaskular, penyakit paru, atau anemia mungkin tidak 
dapat mentoleransi dengan baik. 

• Udara dalam badan akan mengisi semua rongga tubuh akibat 
penurunan tekanan udara dalam kabin. Adanya udara dalam 
perut akan menyebabkan rasa tidak enak, maka jangan 
minum minuman yang mengandung bikarbonat disarankan 
minum air putih atau juice. Saat take off udara akan keluar 
dari telinga tengah dan sinus; sedangkan saat landing udara 
akan masuk kembali; hal tersebut akan menimbulkan 
perasaan tidak enak di telinga karena terjadi perbedaan 
tekanan udara. Rasa tidak enak dapat diatasi dengan 
menelan, mengunyah atau menguap. Untuk mengurangi 
gangguan tersebut bayi dapat diberi dot untuk merangsang 
menelan; sedangkan anak besar dapat melakukan Valsava 
manuever (menelan ludah).  

• Kelembaban dalam kabin relatif rendah, kurang dari 20%. 
Kelembaban yang rendah ini dapat menyebabkan perasaan 

tidak enak di mata, mulut, dan hidung. Untuk mengurangi 
rasa tidak enak tersebut perlu minum cairan yang cukup 
sebelum dan selama penerbangan, memakai lotion pelembab 
kulit, mempergunakan saline nasal spray untuk pelembab 
saluran udara dalam hidung, dan memakai kacamata lebih 
baik daripada lensa kontak. 

• Dehidrasi dapat terjadi apabila asupan cairan selama 
penerbangan kurang dipenuhi. 

• Kontaminasi, penumpang harus yakin bahwa sangat kecil 
kemungkinan terjadi transmisi penyakit infeksi di dalam 
kabin pesawat. Kualitas kabin dalam pengawasan yang 
cermat. Pergantian udara dan filtrasi udara dilakukan setiap 
20-30 menit, hal ini lebih baik daripada kebersihan udara 
dalam bangunan umum. Tentunya sebaiknya anak yang 
sedang menderita penyakit infeksi menular tidak bepergian 
terlebih dahulu. 

 
SARAN SEBELUM MELAKUKAN PENERBANGAN 
BERSAMA ANAK (4,5)

Mengingat kualitas kabin seperti telah diterangkan, maka 
untuk memperkecil ketidaknyamanan anak selama berada di 
pesawat disarankan memperhatikan beberapa hal sebelum 
keberangkatan. Sebelum melakukan perjalanan, orang tua harus 
mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya demi 
kenyamanan dan keamanan anakya. Pada umumnya, persiapan 
untuk perjalanan dalam negeri dapat dilakukan 1-2 minggu 
sebelumnya; sedangkan untuk perjalanan ke luar negeri 
sebaiknya 2 bulan sebelumnya. Pada ketentuan umum 
penerbangan, bayi berumur kurang dari 14 hari tidak 
diperkenankan dibawa dalam penerbangan udara. Demikian 
pula ibu hamil yang telah mendekati masa kelahiran diharapkan 
tidak bepergian dengan pesawat terbang. Sedangkan anak 
cacat, tentunya harus mendapat perhatian khusus seperti tempat 
duduk yang nyaman, bantuan ke toilet, obat dan alat-alat 
kedaruratan harus dipersiapkan. 

Memangku anak atau menggendong anak sambil duduk 
dengan mempergunakan sabuk pengaman yang sama dengan 
orang tuanya sangat tidak aman terutama apabila terjadi 
turbulensi, pendaratan yang kasar (rough landing) atau apabila 
terjadi kecelakaan. Standar keamanan yang berlaku setelah 
tahun 1981, memberikan ketentuan untuk anak dengan berat 
badan kurang dari 20 kg harus duduk sendiri. The airline’s 
infant-seat policy harus ditanyakan terlebih dahulu saat 
melakukan pemesanan tempat.  
 

Hal-hal umum lain yang harus diperhatikan sebelum berangkat 
adalah, 
 Anak harus cukup istirahat  
 Makan makanan yang tidak terlampau berat sebelum 
berangkat, khususnya bagi anak yang menderita motion 
sickness 
 Aktifitas anak selama di dalam pesawat perlu diantisipasi 
oleh para orang tua. Ballpen, kertas, permainan kartu, mainan 
yang disukai dan dapat dilakukan di pesawat, dan buku 
merupakan bahan yang harus dibawa dalam tas untuk 
mengisi waktu selama perjalanan udara  
 Minum air putih dan makanan kecil (snacks) sangat 
membantu saat menunggu lama di terminal dan customs.  
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 Makanan khusus untuk bayi atau anak dapat dipesan sebelum 
penerbangan.  
 Sediakan obat-obatan sederhana yang sering diperlukan 

 
MABUK PERJALANAN (MOTION SICKNESS)(1,3,6)

Anak yang menderita mabuk perjalanan, merupakan hal 
yang harus mendapat perhatian dari orang tua. Perasaan mual 
akibat goncangan kendaraan dapat dikurangi dengan duduk di 
mobil bagian depan, dekat jendela sehingga anak dapat melihat 
keluar dengan bebas, dan hindari makanan yang menge-
nyangkan sebelum berangkat. Kaca mata hitam dapat mengu-
rangi rasa mual dan bepergian pada malam hari dapat lebih 
menyenangkan untuk anak yang sangat sensitif tersebut. Obat 
anti mabuk hanya diperbolehkan diberikan pada anak berumur 
lebih dari 2 tahun dan diberikan satu jam sebelum berangkat. 
Daftar anti mabuk tertera pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Obat  mabuk perjalanan 
 

Nama Obat 
Obat bebas Dosis Keterangan 

     

Diphenhydramine 
 

5 mg/kgBB/hari oral 
 

Efek sedatif kuat 
Dimenhydrinate 2-6th: 12,5-25 mg, oral, 

max 75mg/hr 
6-12th:25-50 mg,oral, max 
150mg/hr 
>12th: 50mg, oral 

 

Meclizine >12th: 25-50mg, oral, 
single dose 

Tablet kunyah 

Obat harus dengan resep dokter 
Scopolamine > 12th: 0,5 mg tempel di 

belakang telinga 
Tempel 4 jam 
sebelum 
berangkat 

Promethazine > 2th: 0,5 mg/kgBB/kali, 
oral 

Untuk klinis berat 

Dikutip dari Mackell SM1 dengan modifikasi 
 
ASPEK KEAMANAN(1,3,6) 

Dalam melakukan wisata bersama anak, maka aspek 
keamanan merupakan hal harus senantiasa mendapat perhatian 
utama. Beberapa tips tertera berikut ini. 
- Untuk mencegah kecelakaan termasuk keracunan, maka 

medical kit (Tabel 2) harus dipersiapkan selama dalam 
perjalanan maupun setelah berada di tempat tujuan. 
Kecelakaan dapat terjadi di dalam maupun di luar rumah, 
maka harus selalu dilakukan pengawasan oleh orang 
dewasa. Electrical outlet harus selalu ditutup. Juga penting 
pengawasan di sekitar kolam renang.  

- Bahaya gigitan binatang termasuk serangga, akan 
mengakibatkan terjadinya infeksi, terutama terhadap 
infeksi kuman tetanus dan rabies. 

- Seorang anak yang ikut orang tuanya bepergian ke daerah 
dengan ketinggian tertentu dapat mengalami penyakit 
akibat kekurangan konsentrasi oksigen. Gejala pada bayi 
dan anak sangat sulit diketahui, diawali dengan gejala anak 
menjadi iritabel, anoreksia, dan nyeri kepala. Gejala 
tersebut dapat dipicu oleh infeksi virus pada saluran nafas, 
namun mendadak menjadi parah. Hal ini dapat dihindari 
dengan istirahat setelah sampai di tujuan, banyak minum, 
cegah dehidrasi dan terlalu capek (overexercise). 

- Anak yang sensitif terhadap panas matahari, sebaiknya 
mengurangi sinar matahari langsung. Pakaian harus 
nyaman dan dapat menyerap keringat dengan baik. 
Dianjurkan pemakaian sun-creen dengan sun protection 
factor (SPF) 15 dapat mencegah 93% terhadap sinar ultra 
violet, sedangkan SPF 30 mencegah hampir 97%. 
Sunblock yang berisi zinc oxide atau titanum dioxide lebih 
berfungsi sebagai barier fisik daripada kimiawi. Sun-
screen jenis apapun hanya dapat dipergunakan untuk bayi 
berumur lebih dari 6 bulan, dianjurkan dipakai 30 menit 
sebelum terkena sinar matahari, dan dapat diulang setiap 2 
jam sekali. Untuk pemakaian di dalam air dapat bertahan 
selama 80 menit. Untuk anak besar dapat dianjurkan 
memakai kaca mata hitam. 

 
JADWAL VAKSINASI SESUAI UMUR (3,7)

Sebelum berangkat (4-6 minggu sebelumnya) bayi atau 
anak sebaiknya dibawa ke dokter keluarga untuk melengkapi 
jadual vaksinasinya. Setiap negara dapat mempunyai jadual 
vaksinasi wajib yang berbeda tergantung dari epidemiologi 
negara tersebut. Misalnya(8)

- Vaksinasi Haemophilus influenza b (Hib), di Amerika, 
Eropa, Australia, dan Malaysia merupakan vaksinasi 
wajib; sedangkan di Indonesia belum wajib namun 
dianjurkan.  

- Vaksinasi Japanese encephalitis (JE) merupakan vaksinasi 
wajib untuk Jepang, Korea, Thailand; di Indonesia tidak 
diperlukan.  

- Vaksinasi Meningitis meningokokus dan Yellow fever 
merupakan vaksinasi wajib untuk negara Afrika dan 
Eropa; di Indonesia tidak diperlukan.  
Oleh karena itu, sebelum berangkat pelajari terlebih dahulu 

vaksinasi apa yang diperlukan untuk anak. Jadual imunisasi 
pada bayi dan anak di Indonesia tertera pada Tabel 3, 
kemudian tambahkan vaksinasi wajib lainnya yang diharuskan 
oleh negara tujuan. 
 
PENERBANGAN DENGAN ANAK DISABLE (9)

Di dalam buku-buku mengenai kecacatan pada anak 
terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami. David Hall dan 
Peter D.Hill dalam bukunya The child with a disability, 1997 
menyebutkan beberapa terminologi yang berhubungan dengan 
kecacatan yaitu disability dan handicap. Terminologi tersebut 
penting diketahui untuk menggambarkan berapa luas kelainan 
yang terdapat pada seorang anak. Disability merupakan suatu 
keterbatasan dan gangguan kemampuan melakukan aktifitas 
sehari-hari untuk dapat berfungsi sebagai seorang manusia 
normal; misalnya seseorang yang tidak dapat berjalan. Keadaan 
ini berbeda dengan handicap atau kecacatan adalah seseorang 
tidak dapat melakukan kegiatan sosial kemanusiaan misalnya 
oleh karena seseorang menderita meningitis (penyakit, 
disorder) maka kakinya tidak dapat digerakkan (impairment), 
sehingga dia lumpuh (disability) maka sebagai akibatnya dia 
tidak dapat menikmati kegiatan sosial (handicap) sebagaimana 
orang yang dapat berjalan dengan normal. Dalam makalah ini 
yang akan dibahas adalah anak disable.  
Beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam perjalanan udara 
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dengan anak disable, 
• Persiapan umum, sama dengan anak pada umumnya.  
• Sebelum melakukan penerbangan carilah informasi ke 

airline yang bersangkutan mengenai ketentuan membawa 
anak disable dalam perjalanan udara, karena setiap airline 
dapat mempunyai peraturan yang berbeda. 

• Memberitahukan kepada awak pesawat pada saat check-in, 
datang terlebih dahulu dari penumpang lain karena anak 
mungkin memerlukan kursi dorong. Pada umumnya untuk 
tidak mengganggu penumpang lain, anak dapat masuk ke 
pesawat lebih dulu dari penumpang lain. 

• Mintakan tempat duduk yang lebih lapang (kursi baris 
pertama) sehingga orang tua dapat membantu keperluan 
anak dengan lebih leluasa. 

• Untuk anak yang memerlukan obat, jangan lupa sertakan 
dalam tas. Apabila perlu bawa serta obat-obat emergency. 

• Anak disable pada umumnya harus dibantu pada saat 
mempergunakan fasilitas toilet, persiapkan membawa 
popok disposable dan tisu basah yang cukup. 

• Apabila anak tidak dapat makan seperti layaknya seorang 
anak normal, mintalah makanan dengan jenis makanan 
yang sesuai, apabila perlu bawa peralatan makan khusus 
yang biasa dipergunakan. 

• Pilihlah penerbangan yang non-stop sehingga tidak terlalu 
merepotkan untuk naik turun pesawat. 

 
KESIMPULAN 

Wisata    bersama    anak    akan    memberikan    kenangan  
tersendiri, namun perlu persiapan yang memadai sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak, baik sebelum bepergian maupun 
setelah sampai di tempat tujuan. Persiapan 4-6 minggu sebelum 
berangkat diperlukan terutama untuk melengkapi vaksinasi dan 
mempersiapkan kondisi anak termasuk obat-obatan yang 
diminum rutin pada anak yang menderita penyakit kronis atau 
obat-obatan emergensi. 
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Lampiran 1 

 

Tabel 2. Medical Kit  Anak  untuk  Keperluan  Wisata  
 

Kartu kesehatan berisi 
• umur, berat badan 
• riwayat penyakit yang penting, riwayat alergi 
• golongan darah 
• daftar imunisasi yang telah diberikan 

Obat-obatan sederhana 
• acetaminophen 
• ibuprofen 
• antihistamin 
• krim hidrokortison 1% 
• obat batuk 
• salep antibiotik untuk kulit 
• krim anti jamur 
• bedak salisil 

Obat-obatan dengan resep dokter 
• obat yang diminum rutin dalam jumlah cukup 
• antibiotik untuk traveler diarrhea 
• anti malaria 

Bila diperlukan dapat ditambahkan 
• antibiotik untuk recurrent otitis media 
• injeksi ephinephrine apabila mempunyai riwayat alergi berat 
• antibiotik tetes mata 
• obat anti-mabuk 

Obat-obatan P3K 
• termometer, peniti, plester 
• sunscreen, lip balm 
• oralit 
• mosquito repellant 
• povidone iodine solution 
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        Lampiran 2 
 
      Tabel 3.  Jadual  Vaksinasi  Bayi  dan  Anak  di  Indonesia 
 

Umur Vaksin Keterangan 
Saat lahir Hepatitis B-1 

 
 
 
 

Polio-0 

HB-1 harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir, dilanjutkan pada umur 1 dan 6 bulan. 
Apabila status HbsAg-B ibu positif, dalam waktu 12 jam setelah lahir diberikan HBIg 0,5 ml 
bersamaan dengan vaksin HB-1. Apabila semula status HbsAg ibu tidak diketahui dan ternyata 
dalam perjalanan selanjutnya diketahui bahwa ibu HbsAg positif maka masih dapat diberikan 
HB-Ig 0,5 ml sebelum bayi berumur 7 hari. 

Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama. Untuk bayi yang lahir di RB/RS polio oral 
diberikan saat bayi dipulangkan (untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain). 

 1 bulan Hepatitis B-2 HB-2 diberikan  pada umur 1 bulan, interval HB-1 dan HB-2 adalah 1 bulan. 

0-2 bulan  BCG BCG dapat diberikan sejak lahir. Apabila BCG akan diberikan pada umur >3 bulan sebaiknya 
dilakukan uji tuberkulin terlebih dulu dan BCG diberikan apabila uji tuberkulin negatif. 

2 bulan    DTP-1 
 
Hib-1 
 

Polio-1 

DTP diberikan pada umur lebih dari 6 minggu, dapat dipergunakan DTwP atau DTaP atau 
diberikan secara kombinasi dengan Hib (PRP-T).  
Hib diberikan mulai umur 2 bulan dengan interval 2 bulan. Hib dapat diberikan secara terpisah 
atau dikombinasikan dengan DTP. 
Polio-1 dapat diberikan bersamaan dengan DTP-1. 

4 bulan    DTP-2  
Hib-2  
Polio-2 

DTP-2 (DTwP atau DTaP) dapat diberikan terpisah atau 
dikombinasikan dengan Hib-2 (PRP-T). 
Polio-2 diberikan bersamaan dengan DTP-2 

6 bulan   DTP-3  
Hib-3 
Polio-3 

DTP-3 dapat diberikan terpisah atau dikombinasikan dengan Hib-3 (PRP-T). 
Apabila mempergunakan Hib-OMP, Hib-3 pada umur 6 bulan tidak perlu diberikan. 
Polio-3 diberikan bersamaan dengan DTP-3. 

6 bulan   Hepatitis B-3 HB-3 diberikan umur 3-6 bulan. Untuk mendapat respons imun optimal interval HB-2 dan 
HB-3 minimal 2 bulan, terbaik 5 bulan. 

9 bulan   Campak Campak-1 diberikan pada umur 9 bulan, Campak-2 merupakan program BIAS pada SD kl 1, 
umur 6 tahun.  Apabila telah mendapat MMR pada umur 15 bulan, Campak-2 tidak perlu. 

15-18 
bulan 

MMR 
 
Hib-4 

Apabila sampai umur 12 bulan belum mendapat imunisasi campak, MMR dapat diberikan 
pada umur 12 bln  
Hib-4 diberikan pada 15 bulan (PRP-T atau PRP-OMP). 

18  bulan  DTP-4  
Polio-4 

DTP-4 (DTwP atau DTaP) diberikan 1 tahun setelah DTP-3. 
Polio-4 diberikan bersamaan dengan DTP-4. 

2  tahun Hepatitis A Vaksin HepA direkomendasikan pada umur >2 tahun, diberikan dua kali dengan interval 6-12 
bulan. 

2-3 tahun Tifoid Vaksin tifoid polisakarida injeksi direkomendasikan untuk umur >2 tahun.                  
Imunisasi tifoid polisakarida injeksi perlu diulang setiap 3 tahun. 

5 tahun DTP-5 
Polio-5 

DTP-5 diberikan pada umur 5 tahun (DTwP/DTaP) 
Polio-5 diberikan bersamaan dengan DTP-5 

6 tahun MMR Diberikan untuk catch-up immunization pada anak yang belum mendapat MMR-1. 
10  tahun dT/ TT 

 

Varisela 

Menjelang pubertas vaksin tetanus ke-5 (dT atau TT) diberikan untuk mendapat imunitas 
selama 25 tahun.  
Vaksin varisela diberikan pada umur 10 tahun, atau >1th sesuai permintaan orang tua. 
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PENDAHULUAN 
Tujuan imunisasi atau vaksinasi adalah meningkatkan 

derajat imunitas, memberikan proteksi imun dengan 
menginduksi respons memori terhadap patogen tertentu / toksin 
dengan menggunakan preparat antigen non-virulen/non-toksik. 
Antibodi yang diproduksi oleh imunisasi harus efektif terutama 
terhadap mikroba ekstraselular dan produknya. Antibodi akan 
mencegah adherensi atau efek yang merusak sel dengan 
menetralisasi toksin (dipthteria, clostridium). IgA berperan di 
permukaan mukosa, mencegah virus/ bakteri menempel pada 
mukosa (efek polio oral). Mengingat respons imun baru timbul 
beberapa minggu, imunisasi aktif biasanya diberikan jauh 
sebelum pajanan dengan patogen.  

Pencegahan dengan cara imunisasi merupakan kemajuan 
besar dalam usaha imunoprofilaksis. Cacar yang merupakan 
penyakit yang sangat ditakuti, berkat imunisasi masal, sekarang 
telah dapat dilenyapkan dari dunia. Demikan pula dengan polio 
yang dewasa ini sudah banyak dillenyapkan di banyak negara.   

Pierce dan Schaffner melaporkan kurangnya perhatian 
imunisasi pada usia dewasa karena adanya keraguan dari 
masyarakat maupun petugas pelaksana pelayanan kesehatan 
terhadap keamanan dari vaksinasi, ganti rugi yang tidak 
memadai dan belum berkembangnya sistem imunisasi  pada 
dewasa. 
 
SISTEM IMUN 

Pertahanan tubuh terhadap infeksi terdiri dari sistem imun 
alamiah atau nonspesifik yang sudah ada dalam tubuh, dan 
dapat bekerja segera bila ada ancaman, sedangkan sistem imun 
spesifik baru bekerja setelah tubuh terpajan dengan 
mikroorgansime ke dua kali atau lebih.  

Sistem imun nonspesifik  terdiri dari faktor fisis seperti 
kulit, selaput lendir, silia, batuk dan bersin, faktor larut yang 
terdiri dari faktor biokimia seperti lisozim (keringat), sekresi 
sebaseus, asam lambung, laktoferin dan asam neuraminik, 
faktor humoral sepeti komplemen, interferon dan CRP, 
sedangkan faktor selular seperti sel fagosit (mono-dan 
polimorfonukliar), sel NK, sel mast dan sel basofil. 

Sistem imun spesifik terdiri dari faktor humoral seperti 

berbagai antibodi yang diproduksi sel B dan faktor selular 
seperti Th (Th1, Th2, Ts, Tdth dan Tc). Refleks batuk yang 
terganggu oleh alkohol, narkotika, kerusakan mekanisme 
bersihan saluran napas oleh rokok atau polusi udara merupakan 
masalah sehari-hari yang banyak dijumpai dan harus dihadapi 
sistim imun. Gagal ginjal atau hati, penggunaan steroid dan 
diabetes melitus dapat menurunkan mekanisme bersihan darah 
dan risiko infeksi yang lebih berat. Pada infeksi HIV, mieloma 
multipel, limfoma terjadi gangguan produksi antibodi. Pada 
infeksi berat, penggunaan antibiotik dapat melepas sejumlah 
komponen dinding sel yang bahkan dapat memperberat proses 
inflamasi. 
 
IMUNISASI PADA DEWASA, USIA LANJUT DAN 
LINGKUNGAN PEKERJAAN TERTENTU 

Imunisasi pada anak sudah banyak dikembangkan, sudah 
ada imunisasi dasar dan program nasional yang sudah dapat 
mengeliminasi polio, tetanus neonatorum dan mengurangi 
campak, namun tidak demikian halnya dengan imunisasi pada 
dewasa dan usia lanjut.  

Imunisasi dewasa dianjurkan bagi mereka yang berusia > 
12 tahun yang menginginkan mendapat kekebalan misalnya 
terhadap influenza, pneumokok, hepatitis A dan B,  MMR, 
DPT dan DT. Wisatawan yang terpajan dengan bahaya infeksi 
perlu mengetahui penyakit-penyakit yang sering terjadi di 
negara yang akan dikunjungi. Penyakit-penyakit seperti 
poliomielitis, diphteria, tetanus, tifoid, hepatitis A, tuberkulosis 
masih merupakan penyakit penting di berbagai negara sedang 
berkembang.  

Demikian pula halnya bagi mereka yang akan melakukan 
ibadah haji/umroh penting untuk mewaspadai meningitis dan 
influenza. Pada usia di atas 60 tahun, terjadi penurunan sistem 
imun nonspesifik seperti produksi air mata menurun, 
mekanisme batuk tidak efektif, gangguan pengaturan suhu, 
perubahan fungsi sel sistem imun, baik selular maupun 
humoral, sehingga usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi, 
penyakit autoimun dan keganasan. Namun usia lanjut masih 
menunjukkan respons baik terhadap polisakarida bakteri, 
sehingga pemberian vaksin polisakarida pneumokok dapat 
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dengan efektif meningkatkan antibodi. Penyakit influenza 
dapat merusak epitel saluran napas dan memudahkan infeksi 
pneumonia bakterial. Oleh karena itu vaksin influenza juga 
dianjurkan untuk diberikan kepada golongan usia di atas 60 
tahun. Berbagai jenis pekerjaan merupakan risiko terjadinya 
infeksi yang berbahaya misalnya karyawan kesehatan terhadap 
virus hepatitis B, dokter hewan dan mahasiswa kedokteran 
hewan terhadap rabies, mereka yang dalam pekerjaan sehari-
hari terpajan kulit, tulang-tulang hewan terhadap anthrax. 
 
RESPONS IMUN   

Imunitas perlu dipacu terhadap jenis antibodi/ sel sistem 
imun yang benar. Antibodi yang diproduksi harus efektif 
terhadap mikroba ekstraselular dan produknya (toksin). 
Antibodi akan mencegah adherens atau menetralisasi toksin. 
Imunitas selular (CMI, sel T, makrofag) yang diinduksi 
vaksinasi adalah esensial untuk mencegah dan eradikasi 
bakteri, protozoa, virus dan jamur intraselular.  

Oleh karena itu vaksinasi harus diarahkan untuk 
menginduksi baik sistem imun humoral maupun selular. 
Terhadap infeksi cacing dipilih induksi Th2 yang memacu 
produksi IgE, sedang untuk proteksi terhadap mycobacterium 
dipilih respons Th1 yang mengaktifkan makrofag. Antigen 
dapat diubah secara artifisial dan antibodi yang diproduksinya 
berhubungan dengan epitop yang berubah. Epitop dapat 
dihilangkan, ditambah atau diubah.  

Cara umum untuk meningkatkan jumlah epitop ialah 
dengan menambahkan hapten ke antigen. Ajuvan adalah vaksin 
mati terdiri dari molekul kecil yang memerlukan konjugasi 
dengan bahan lain/antigen untuk meningkatkan efektivitas, 
misalnya aluminium hidroksida. Sel T terdiri dari sel CD4+ dan 
CD8+. Sel CD4+ disebut sel Th oleh karena membantu sel B 
untuk memproduksi antibodi. Sebaliknya sel CD8+ berfungsi 
untuk menghancurkan sel terinfeksi seperti virus dan disebut 
sel limfosit sitotoksik (CTL). Vaksin berperan penting dalam 
induksi memori pada sel T dan sel B. Untuk merangsang sel 
memori hanya diperlukan sedikit rangsangan dari antigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Presentasi antigen dan aktivasi sel T (2)

 
 
JENIS-JENIS VAKSIN 

Beberapa jenis vaksin dibedakan berdasarkan proses 
produksinya antara lain : 

a.  Vaksin hidup (Live attenuated vaccine) 
Vaksin terdiri dari kuman atau virus yang dilemahkan, 

masih antigenik namun tidak patogenik. Contohnya adalah 
virus polio oral. Oleh karena vaksin diberikan sesuai infeksi 
alamiah (oral), virus dalam vaksin akan hidup dan berkembang 
biak di epitel saluran cerna, sehingga akan memberikan 
kekebalan lokal. Sekresi IgA lokal yang ditingkatkan akan 
mencegah virus liar yang masuk ke dalam sel tubuh. 
 
b.  Vaksin mati (Killed vaccine / Inactivated vaccine) 

Vaksin mati jelas tidak patogenik dan tidak berkembang 
biak dalam tubuh. Oleh karena itu diperlukan pemberian 
beberapa kali. 
 
c.  Rekombinan                           

Susunan vaksin ini (misal hepatitis B) memerlukan epitop 
organisme yang patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut 
melalui isolasi dan penentuan kode gen epitop bagi sel 
penerima vaksin. 
 
d.  Toksoid 

Bahan bersifat imunogenik yang dibuat dari toksin kuman. 
Pemanasan dan penambahan formalin biasanya digunakan 
dalam proses pembuatannya. Hasil pembuatan bahan toksoid 
yang jadi disebut sebagai natural fluid plain toxoid, dan 
merangsang terbentuknya antibodi antitoksin. Imunisasi 
bakteriil toksoid efektif selama satu tahun. Bahan ajuvan 
digunakan untuk memperlama rangsangan antigenik dan 
meningkatkan imunogenesitasnya.  
 
e.  Vaksin Plasma DNA (Plasmid DNA Vaccines)    

Vaksin ini berdasarkan isolasi DNA mikroba yang 
mengandung kode antigen yang patogen dan saat ini sedang 
dalam perkembangan penelitian. Hasil akhir penelitian pada 
binatang percobaan menunjukkan bahwa vaksin DNA (virus 
dan bakteri) merangsang respon humoral dan selular yang 
cukup kuat, sedangkan penelitian klinis pada manusia saat ini 
sedang dilakukan. 
 
CARA PEMBERIAN VAKSIN 

Berbagai macam cara pemberian  vaksin (intramuskular, 
subkutan, intradermal, intranasal atau oral) berdasarkan pada 
komposisi vaksin dan imunogenesitasnya. Sebaiknya vaksin 
diberikan di area tempat respon imun yang diharapkan bisa 
tercapai maksimal dan terjadinya kerusakan jaringan, saraf dan 
vaskular  yang minimal. Penyuntikan intramuskular dianjurkan 
jika penyuntikan subkutan atau intradermal dapat menimbulkan 
iritasi, indurasi, perubahan warna  kulit, peradangan, pemben-
tukan granuloma. Risiko pemberian suntikan subkutan pada 
jaringan neurovaskular lebih jarang, non reaktogenik dan cukup 
imunogenik.  
 
VAKSIN UNTUK ORANG DEWASA 

Imunisasi untuk orang dewasa dapat diberikan sebagai 
imunisasi ulangan atau  imunisasi pertama. Vaksin yang  
tersedia untuk orang dewasa cukup banyak  (Tabel 1). 
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Tabel 1.  Vaksin untuk orang dewasa  
 

Nama vaksin Macam vaksin Cara pemberian 
 

Tetanus 
 

Toksoid 
 

IM 
Kolera Bakteri yang dimatikan IM/SK 
Hemofilus influenza 
tipe B 

Polisakarida IM 

Pneumokok Polisakarida (23 tipe) IM/SK 
Meningokok Polisakarida (tetravalen) SK 
Tifoid Bakteri yang dimatikan Oral dan IM 
BCG Bakteri dilemahkan ID/SK 
Campak Virus dilemahkan SK 
Parotitis (Mumps) Virus dilemahkan SK 
Polio oral Virus dilemahkan Oral 
Polio inactivated Virus tidak aktif SK(meningkatkan 

potensi polio oral) 
Rubela Virus dilemahkan SK 
Yellow fever Virus dilemahkan SK 
Hepatitis B DNA rekombinan IM 
Hepatitis A Virus tidak aktif IM 
Influenza Virus tidak aktif IM 
Japanese B encephalitis Virus tidak aktif SK 
Rabies Virus tidak aktif IM/ID 

 

 
Dewasa ini sedang dikembangkan vaksin  malaria, dengue, 

HIV, H. pylori dan virus papilloma. 
 
Tabel 2.  Jadual imunisasi dewasa 
 

 
Imunisasi dewasa diperuntukkan bagi setiap orang dewasa 

(usia >12 tahun) yang menginginkan kekebalan tubuh terhadap 
penyakit-penyakit tertentu. Namun ada beberapa kelompok 
individu yang berisiko tinggi terhadap penyakit-penyakit 

menular tertentu, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk 
melakukan vaksinasi (Tabel 3). 
 
Tabel 3.  Imunisasi dewasa yang dianjurkan 
 

Vaksin Sangat dianjurkan 

Influenza 
Usia lanjut > 50 th atau usia < 50 th yang 
mempunyai penyakit kronis (asma, diabetes, 
jantung, paru dll). 

Pneumokok Usia > 55 th, atau usia 2-64 th dengan 
penyakit kronis/risiko tinggi 

Demam Tifoid Mereka yang bekerja di dapur/restoran 

Hepatitis A Mereka yang mempunyai risiko penularan / 
wisatawan 

Hepatitis B Semua umur 
Campak,Gondong,Rubela 
(MMR) 

Mereka yang mempunyai risiko penularan 

Cacar Air (Varisela) Mereka yang rentan 

Difteri Tetanus (DT) 
Mereka yang belum pernah mendapatkan 
imunisasi sewaktu anak. 

 
INDIKASI  

Indikasi penggunaan vaksin pada orang dewasa didasarkan 
kepada riwayat paparan, risiko penularan, usia lanjut, 
imunokompromais, pekerjaan, gaya hidup dan rencana 
bepergian  
 Riwayat pajanan   :  Tetanus toksoid  
 Risiko penularan   :   Influenza, Hepatitis A., Tifoid, MMR 

Vaksin Dosis ke I Dosis ke II Dosis ke III 
Booster/ 

dosis 
penguat 

Influenza Satu dosis diberikan setiap tahun 

Pneumokok Satu dosis diberikan 5 tahun sekali 

Demam 
Tifoid 

Satu dosis diberikan 3 tahun sekali 

Hepatitis A 
Wisatawa 
internasio
nal  

6-12 bulan 
setelah dosis 
ke I 

Tidak perlu Tidak perlu 

Hepatitis B 

Segera 
mungkin 

1 bulan 
setelah dosis 
ke I 

5 bulan 
setelah dosis 
ke II 

Diulang tiap 
5 tahun         
(1 dosis), 
bila HbsAg 
(-)  

Campak, 
Gondong, 
Rubela 
(MMR) 

Segera 
mungkin 

> 28 hari 
setelah dosis 
ke I 

Tidak perlu Tidak perlu 

Cacar air 
(Varisela) 

Segera 
mungkin 

> 28 hari 
setelah dosis 
ke I 

Tidak perlu Tidak perlu 

3 dosis primer jika belum diberikan pada 
saat anak Difteri 

Tetanus 
(DT) 

Segera 
mungkin 

1-2 bln 
setelah dosis 
ke I 

6-12 bln 
setelah dosis 
ke II  

Setiap 10 
tahun sekali 
cukup 1 
dosis 

 Usia lanjut          :   Pneumokok, Influenza     
 Risiko pekerjaan   :   Hepatitis B, Rabies. 
 Imunokompromais  :    Pneumokok, Influenza, Hepatitis B.   
Hemophili  
 Rencana bepergian  :    Japanese B encephalitis, Tifoid,   
               Hepatitis A, Meningitis 

 
EFEKTIVITAS  

Sebagian besar vaksin yang beredar mempunyai efektivitas 
tinggi namun penggunaannya masih rendah, sehingga 
peningkatan jumlah penggunaan akan dapat mencegah 
kematian.  
 
KEAMANAN DAN STABILITAS  

Selain efektivitas perlu juga diperhatikan keamanan dan 
stabilitas vaksin. Vaksin pada umumnya stabil selama 1 tahun 
pada suhu 4oC, sedangkan bila disimpan pada suhu 37oC hanya 
dapat bertahan 2-3 hari.   

Persoalan yang dapat timbul pada penggunaan vaksin: 
1. Vaksin bakteri/virus yang dilemahkan  

a. Proses untuk melemahkan bakteri / virus kurang 
mencukupi 

b. Mutasi ke bentuk wild type 
c. Kontaminasi 
d. Penerima vaksin imunokompromais 

2.  Vaksin bakteri / virus yang dimatikan  
a. Kontaminasi 
b. Reaksi alergi atau autoimun 
c. Proses mematikan bakteri / virus kurang memadai    

3.  Vaksin plasmid DNA dapat menimbulkan toleransi atau 
autoimun. 
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VAKSINASI MASSAL 
 Di Amerika Serikat  campak, rubela dan hepatitis B 

dianggap sebagai penyakit yang mungkin dapat dieradikasi. 
Untuk eradikasi diperlukan upaya pencegahan penularan 
termasuk imunisasi. Agar imunisasi dapat berdampak besar 
terhadap pemutusan rantai penularan penyakit diperlukan 
vaksinasi massal yang dapat menjangkau sebagian besar 
masyarakat. Di Amerika Serikat pada layanan imunisasi untuk 
orang dewasa untuk mencapai Healthy People 2000 ternyata 
pencapaian vaksinasi influenza dan pneumokok untuk usia 18 
sampai 64 tahun masih di bawah sasaran (kurang dari 60 %). 
Namun demikian selama tahun 1989 sampai 1993 proporsi 
penduduk Amerika Serikat berusia di atas 65 tahun yang 
menjalani vaksinasi influenza meningkat dari 33% menjadi 
52% sedangkan vaksinasi pneumokok meningkat dari 15% 
menjadi 28%. Untuk kelompok-kelompok kulit putih non 
Hispanik sasaran vaksinasi  untuk influenza berhasil dicapai 
pada tahun 1997, sedangkan sasaran Healthy People 2010 
adalah 90%.  

Upaya untuk meningkatkan jumlah orang yang dapat 
divaksinasi antara lain melalui :  
1. Meningkatkan kepedulian petugas kesehatan 
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan dalam 

menyediakan vaksin 
3. Menyediakan vaksin yang murah, aman, efikasi tinggi dan 

mudah dijangkau 
4. Menyediakan pendanaan, baik oleh pemerintah maupun 

asuransi (Medicare membiayai vaksin influenza dan 
pneumokok sejak 1993) 

5. Menyelenggarakan acara khusus seperti Pekan  Peduli 
Imunisasi Dewasa (di Amerika Serikat setiap bulan 
Oktober)  

6. Memantau kinerja program imunisasi nasional 
7. Meningkatkan penelitian dalam bidang pelaksanaan 

vaksinasi . 
Dokter mempunyai peran penting dalam memberikan informasi 
kepada penderita tentang manfaat imunisasi.  
 
PENGEMBANGAN PROGRAM IMUNISASI UNTUK 
ORANG DEWASA DI INDONESIA. 

Profesi kedokteran di Indonesia perlu mengkaji imunisasi 
yang perlu dijalankan oleh orang dewasa di Indonesia. 
Perbedaan pola penyakit infeksi serta kemampuan masyarakat 
di Indonesia dan negara maju mengakibatkan kita tidak dapat 
begitu  saja  menerapkan  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
negara maju. Untuk dapat membuat kebijakan sendiri yang 
sesuai dengan taraf kesehatan dan kemampuan masyarakat 
diperlukan penelitian yang cukup luas dan memerlukan waktu 
lama; namun beberapa langkah dapat dimulai seperti : 
1.  Pengumpulan informasi pola morbiditas maupun mortalitas 

penyakit infeksi di Indonesia. 
2.  Pengumpulan informasi mengenai imunisasi dewasa dari 

berbagai sumber seperti MMWR, CDC, WHO dll. 
3.  Menjalankan advokasi tentang manfaat imunisasi pada 

lembaga pendanaan kesehatan : askes dll.       
4.  Mendirikan serta memperbanyak model pelayanan 

imunisasi dewasa yang melayani imunisasi perorangan. 
5.  Melaksanakan penelitian mengenai efektivitas dan efek 

samping . 
6.  Menginformasikan hasil-hasil penelitian ke pada pemerin-

tah dan masyarakat. 
7.  Menyusun kebijakan bersama profesi lain dan pemerintah.    
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ABSTRAK 
 

Giardiasis, mungkin lumrah terdapat pada penderita diare di negeri kita, tetapi karena tidak 
begitu berbahaya, kurang sekali laporan dan publikasi penyakit ini di majalah kesehatan. 
Demikian juga masih langka presentasi para ahli pada seminar penyakit tropis. Boleh dikatakan 
tidak ada perhatian pakar terhadap penyakit Giardiasis. Maksud publikasi ini juga untuk 
menggugah para klinikus, agar tidak mengabaikan penyakit ini. 

 
Kata kunci: Giardia lamblia, gejala klinik, pengobatan, pencegahan. 

 
 
 
PENDAHULUAN  

Penyakit ini, termasuk penyakit yang ditularkan melalui air 
minum yang tidak bersih. Disebut demam linsang, karena 
parasit Giardia lamblia penyebab penyakit, terdapat pada 
kotoran berang berang (linsang). Sebetulnya parasit ini juga 
terdapat pada kotoran tikus kesturi (cecurut) dan juga kotoran 
hewan peliharaan lain baik yang ternak, atau binatang rumah 
lain, seperti kucing dan anjing. Manusia yang tertular parasit 
ini melalui minum air yang tercemar kotoran hewan yang 
mengandung parasit, mungkin tidak memperlihatkan gejala 
sakit. Sedangkan pada yang sakit timbul gejala : 
 

• Diare,  
• Kramp perut, 
• Mual mual, 
• Berat badan turun, dan rasa letih (cape) meskipun istirahat 

seharian. 
 

Keluhan ini bisa berlangsung 1-3 minggu. Meskipun tidak 
menunjukkan gejala sakit, seseorang yang sudah tertular 
parasit, dapat menularkannya ke orang lain, misalnya di dalam 
keluarga, teman dekat di sekolah. Penyakit ini terdapat di 
seluruh dunia, terutama di pedesaan, yang sanitasi air 
minumnya masih kurang mendapat perhatian. Penularan, 
seperti penyakit saluran cerna lain, terjadi secara tangan ke 
mulut (hand-to-mouth transfer). Misalnya juru masak yang 

kurang bersih mencuci tangan sebelum mengolah bahan 
makanan, atau ibu yang kurang memperhatikan kebersihan 
tangan selesai mengganti popok bayinya, atau perawat bayi yang 
memindahkan parasit ke bayi lain, karena kurang menjaga 
kebersihan tangan. Penderita giardiasis sering anak anak dan 
bayi, atau orang dewasa berumur 20-40 tahun 
 
PARASIT GIARDIA LAMBLIA 

Parasit ini sudah diidentifikasi oleh Leewenhoek pada tahun 
1681, dengan menggunakan mikroskop konvensional; dia 
menemukannya saat memeriksa tinja encer dari seorang 
penderita diare.  

Parasit ini ditemukan di semua negara di dunia. Penularan 
dimulai dari menelan parasit dalam bentuk kista. Dinding kista 
yang tebal akan pecah terkena asam lambung, dan keluarlah 
bentuk tropozoit Bentuk tropozoit segera membelah dua, dan 
bergerombol dengan parasit lain di daerah usus halus, yang 
kemudian mulai menimbulkan gejala gangguan saluran cerna. 
Bentuk tropozoit ini mirip buah pear yang dibelah dan 
mempunyai sepasang cambuk (flagella) untuk membantu 
bergerak dan berenang bebas di dalam lumen usus.  

Bentuk tropozoit ini kontak dengan cairan empedu, 
mengubah campuran makanan dan enzim pencernaan, Kemudian 
mulai menembus lapisan selaput lendir usus, sambil terus 
membelah memperbanyak diri sampai bertahun tahun. Bentuk 
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tropozoit ada yang mati karena enzim pencernaan dan ada yang 
berubah menjadi  bentuk kista  berdinding tebal  dan keras.  
Yang ikut aliran cairan usus, akan ikut keluar bersama kotoran, 
mencemari air sungai, air danau, air selokan, atau mata air di 
pegunungan.  
Parasit G. lamblia mencemari air permukaan, bersama-sama  
• Virus Hepatitis A, menyebabkan sakit kuning (hepatitis) 
• Kuman Salmonella menyebabkan penyakit demam tipus, 
• Kuman Campilobacter menyebabkan diare pada manusia 

yang tertular melalui konsumsi daging babi, atau susu 
mentah. 

Sanitasi air minum perlu diperhatikan untuk menghindari 
penularan parasit, virus dan kuman penyebab penyakit tersebut. 
 
EPIDEMIOLOGI 
Giardiasis terjadi pada 4 kondisi: 
1. Kejadian Luar Biasa akibat kurangnya kebersihan air 

minum. 
2. Pada penjelajah hutan dan pendaki gunung di daerah 

endemis, seperti Rusia, Amerika Tengah, pegunungan 
Rocky, dan India . 

3. Giardia pada hewan sebagai pembawa parasit. 
4. Penularan dari seorang ke orang lain, yang terjadi di 

fasilitas perawatan , misalnya tempat penitipan bayi.  
 
 Jarang sekali dilaporkan terjadi Kejadian Luar Biasa Giardiasis 
akibat penularan melalui makanan (food-borne diseases). 
Giardiasis terjadi di negara berkembang maupun di negara 
maju. Menurut para ahli, dengan menelan 10 kista sudah bisa 
menimbulkan gejala sakit.  
       Penularan banyak terjadi di pusat pusat perawatan dengan 
sanitasi tinja kurang baik, seperti tempat penitipan bayi dan 
asrama anak anak; penularan juga mungkin terjadi pada 
pengikut perilaku seksual tidak wajar (anal sex).  
Penularan juga sering terjadi pada penjelajah hutan dan pendaki 
gunung, karena kebersihan air minum kurang diperhatikan. 
Penularan di perkotaan biasanya karena kurang ketatnya 
pengawasan sanitasi sarana penyediaan air minum, hingga kista 
Giardia ikut aliran air yang didistribusi ke rumah rumah. 
 
GEJALA KLINIK 

Umumnya penderita mencret, kejang perut, kembung, 
mual, tinja buyar, berlemak, berat badan turun, badan lemah. 
Infeksi parasit Giardia lamblia, bervariasi mulai dari tanpa 
keluhan sampai diare yang berat gangguan penyerapan, hingga 
pertumbuhan anak terhambat.  

Gejala giardiasis akut, biasanya berlalu dalam 1 minggu, 
dapat berlanjut menjadi khronis dengan gejala gangguan 
pencernaan dan penyerapan makanan menyebabkan penurunan 
berat badan, dehidrasi, dan sangat jarang menimbulkan 
kematian. Selain itu dapat timbul kaligata (urticaria), uveitis 
dan radang sendi (arthritis). Kematian penderita Giardiasis, 
biasanya pada keadaan rendahnya gamma globulin 
(hipogammaglobulin) yang menurunkan kekebalan. Penyakit 
Giardiasis bisa bersama sama dengan penyakit saluran cerna 
lain, seperti cystic fibrosis. 
 

DIAGNOSA DAN PENGOBATAN 
Diagnosa Giardiasis hanya dapat ditegakkan melalui 

pemeriksaan tinja. Kecurigaan pada Giardiasis, terutama 
diarahkan pada penderita yang mengalami diare, apalagi jika 
disokong oleh epidemiologi dan dengan adanya gejala klinik 
lain. Pada diare karena Giardia, biasanya tinja tidak berbau, 
disertai perut kembung, banyak buang angin, kramp usus dan 
pada pemeriksaan fisik, ditemukan perut kembung, bising usus 
yang berlebihan serta keluhan nyeri menyeluruh pada 
pemeriksaan raba (palpasi) perut.  

Tinja berlendir dan darah jarang ditemukan pada Giardiasis. 
Pemeriksaan tinja, bisa tidak menemukan kista parasit, karena 
kadang kadang kista tidak ikut keluar bersama tinja; untuk itu 
pemeriksaan perlu di ulang di hari lain. Biopsi jaringan selaput 
lendir usus halus juga perlu untuk melihat keberadaan parasit. 
Pemeriksaan antigen parasit di dalam tinja kurang berhasil baik. 
 
PENCEGAHAN 
1. Menjaga kebersihan perorangan dengan baik untuk 

mencegah penularan dari seorang ke orang lain.  
2. Mengobati penderita yang tanpa keluhan, tetapi pada 

pemeriksaan tinja mengandung kista untuk mencegah 
penularan.  

3. Memanaskan air minum sampai 70° C selama 10 menit, 
4. Beberapa alat penyaring bisa membersihkan air minum dari 

parasit Giardia 
 
KOMPLIKASI 
• Seperti biasanya penyakit diare, bisa terjadi dehidrasi. 
• Gangguan penyerapan preparat besi, hingga menyebabkan 

anemi; dilaporkan dari 10 penderita Giardiasis, 8 di 
antaranya menderita anemi kekurangan zat besi. 

• Hipoproteinemia akibat gastrointestinal protein loss - 
gangguan penyerapan akibat infeksi parasit G. lamblia. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Meskipun penyakit Giardiasis lumrah ditemukan pada 
masarakat di negara berkembang, tetap perlu diperhatikan karena 
komplikasi yang bisa terjadi menurunkan produktivitas 
penderitanya.  
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PENDAHULUAN  
 
Leptospirosis merupakan penyakit hewan yang disebabkan 

oleh beberapa bakteri dari golongan leptospira yang berbentuk 
spiral kecil disebut spirochaeta. Bakteri ini dengan flagellanya 
dapat menembus kulit atau mukosa manusia normal. Penyakit 
leptospira tersebar terutama di daerah tropis dan subtropis, 
khususnya di daerah berawa-rawa atau pasca banjir. Infeksi 
bakteri ini dapat menyebabkan penyakit dengan gejala dari 
yang ringan seperti penyakit flu biasa sampai yang berat atau 
menimbulkan sindrom termasuk penyakit kuning (ikterus) berat, 
sindrom perdarahan (perdarahan paru paling sering 
menyebabkan kegawatan), gagal ginjal sampai menyebabkan 
kematian. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit yang 
berhubungan dengan rekreasi, terutama yang berhubungan 
dengan air seperti berenang di sungai. Kejadian bencana alam 
seperti banjir besar juga memungkinkan banyak orang 
terinfeksi. Para klinisi perlu mewaspadai penyakit ini. 
 
EPIDEMIOLOGI 

Binatang pengerat terutama tikus merupakan sumber 
penularan leptospira paling penting; binatang mamalia lain juga 
dapat sebagai sumbar beberapa jenis leptospira tertentu. 
Binatang-binatang ini dapat mengeluarkan bakteri leptospira 
dalam jangka waktu yang lama tanpa gejala. Manusia bisa 
tertular secara langsung maupun tidak langsung dari binatang 
yang mengidap bakteri tersebut.  

Secara alamiah bakteri ini terdapat di air yang 
terkontaminasi urin binatang pengidap bakteri ini dan dapat 
bertahan lama. Di air yang pHnya normal dapat bertahan 
selama 4 minggu. Dengan demikian biasanya kasus penyakit 
ini sering ditemukan pada musim hujan, terutama pada daerah -
daerah banjir.  
 
FAKTOR RISIKO(1,2)   
1. Pekerjaan yang kontak dengan air seperti: petani yang 

bekerja di sawah, peternakan, pekerja rumah potong hewan, 
dan tentara yang berlatih di daerah rawa-rawa. 

2. Orang yang sedang berekreasi seperti berenang di sungai, 
rekreasi kano dan olah raga lintas alam di daerah berawa. 

3. Di rumah tangga pada orang yang merawat binatang 
peliharaan, pemelihara hewan ternak, dan tikus di rumah-
rumah. 

 
TANDA DAN GEJALA(3,4)   
 
Tabel 1. Gejala klinik 150 pasien leptospirosis di Vietnam.(5)

 
No Tanda dan gejala persentase 
1. Nyeri kepala 98 
2. Demam 97 

3. Nyeri otot 79 

4. Menggigil 78 
5. Mual 41 
6. Diare 29 

7. Sakit perut 28 

8. Batuk 20 
9. Conjuctivitis 42 
10. Pembesaran limpa 22 

11. Pembesaran kelenjar limfe 21 

12. Sakit tenggorokan 17 
13. Pembesaran hati 15 

 
Leptospirosis disebabkan oleh kontaminasi (kontak dengan) 
spirochaeta yang dapat ditemukan dalam air yang terkontami-
nasi air kencing hewan. Ini biasanya terjadi pada daerah 
beriklim tropis. 
 Masa inkubasi 2 sampai 26 hari (rata-rata 10 hari) 
 Demam tiba-tiba, menggigil, nyeri otot dan nyeri kepala 

merupakan gejala awal. 
 Mual, muntah dan diare dialami oleh 50% kasus 
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 Batuk kering dialami oleh 25-35 % kasus 
 Nyeri sendi, nyeri tulang, sakit tenggorokan dan sakit perut 

dapat juga dijumpai tetapi agak jarang 
 Pendarahan conjuctiva merupakan tanda khas penyakit ini 

pada fase leptospira beredar di dalam darah penderita 
 Pada fase ke dua atau fase imunitas, menjadi asimtomatis; 

demam tidak terlalu tinggi, nyeri otot dan gejala gangguan 
saluran pencernaan menjadi ringan 

 Gejala meningitis merupakan tanda khas fase kedua (50%). 
 
Kasus berat dengan gejala karakteristik berupa demam tinggi 
disertai perdarahan, kuning (jaundice) dan gagal ginjal dikenal 
dengan Weil’s disease; pada keadaan ini angka kematian 
sangat tinggi. 
 
DIAGNOSIS DAN PEMERIKSAAN(6,7)  
 
- Leukositosis dengan netrofil sering ditemukan. 
- Pemeriksaan urin biasanya menunjukkan proteinuri dan 

ditemukan sel di urin. 
- Peningkatan ureum dan kreatinin serum (67%). 
- Sekitar 40% pasien menunjukkan peningkatan enzim hepar 

minimal sampai moderat. 
- Di cairan spinal pleositosis, glukosa normal dan protein 

sedikit meningkat. 
- Penegakan diagnosis lebih sering dilakukan dengan 

pemeriksaan serologis (antibodi). 
- Bakteri dapat jelas terlihat dengan menggunakan 

mikroskop kamar gelap, silver stain atau mikroskop 
flouresen. 

- Leptospira dapat dibiakkan dari darah, urin dan cairan 
spinal, tetapi tumbuh sangat lambat. 

- Isolasi bakteri dari darah berhasil pada 50% kasus. 
- Kultur urin biasanya positif sesudah minggu ke dua sampai 

30 hari sesudah infeksi. 
 
 Pemeriksaan antibodi terhadap leptospira di laboratorium 
untuk diagnosis pasti dapat dengan cara: MAT (microscopic 
agglutination test), HI (hemagglutination) test, ELISA (IgM). 
Selain itu ada pula pemeriksaan cepat menggunakan kit seperti: 
Dip-S-Ticks (PanBio).  
Diagnosis biasanya didasarkan atas gejala klinik dan 
pemeriksaan laboratorium. Di samping itu anamnesis mengenai 
pekerjaan serta aktifitas yang berhubungan/kontak dengan air 
sangat membantu dalam menegakkan diagnosis. 
 
PENGOBATAN(5,8,9)   

Pengobatan kasus leptospirosis masih diperdebatkan. 
Sebagian ahli mengatakan bahwa pengobatan leptospirosis 
hanya berguna pada kasus – kasus dini (early stage) sedangkan 
pada fase ke dua atau fase imunitas (late phase) yang paling 
penting adalah perawatan.(10)  
Tujuan pengobatan dengan antibiotik adalah: 
1. mempercepat pulih ke keadaan normal  
2. mempersingkat lamanya demam 

3. mempersingkat lamanya perawatan 
4. mencegah komplikasi seperti gagal ginjal (leptospiruria) 
5. menurunkan angka kematian 
 Obat pilihan adalah Benzyl Penicillin. Selain itu dapat 
digunakan Tetracycline, Streptomicyn, Erythromycin, 
Doxycycline, Ampicillin  atau Amoxicillin.  
Pengobatan dengan Benzyl Penicillin 6-8 MU iv dosis terbagi 
selama 5-7 hari. Atau Procain Penicillin 4-5 MU/hari 
kemudian dosis diturunkan menjadi setengahnya setelah 
demam hilang, biasanya lama pengobatan 5-6 hari. 
 Jika pasien alergi penicillin digunakan Tetracycline dengan 
dosis awal 500 mg, kemudian 250 mg IV/IM perjam selama 24 
jam, kemudian 250-500mg /6jam peroral selama 6 hari. Atau 
Erythromicyn dengan dosis 250 mg/ 6jam selama 5 hari. 
Tetracycline dan Erythromycin kurang efektif dibandingkan 
dengan Penicillin. 

Ceftriaxone dosis 1 g. iv. selama 7 hari hasilnya tidak jauh 
berbeda dengan pengobatan menggunakan penicillin.(11)  

Oxytetracycline digunakan dengan dosis 1.5 g. peroral, 
dilanjutkan dengan 0.6 g. tiap 6 jam selama 5 hari; tetapi cara 
ini menurut beberapa penelitian tidak dapat mencegah 
terjadinya komplikasi hati dan ginjal.(12)   

Pengobatan dengan Penicillin dilaporkan bisa menyebab-
kan komplikasi berupa reaksi Jarisch-Herxheimer. Komplikasi 
ini biasanya timbul dalam beberapa waktu sampai dengan 3 
jam setelah pemberian penicillin intravena; berupa demam, 
malaise dan nyeri kepala; pada kasus berat dapat timbul 
gangguan pernafasan.(13, 14)  
 
PENCEGAHAN 

Yang paling penting adalah menghindari daerah yang 
diperkirakan banyak binatang pengeratnya dengan risiko 
kontaminasi urine hewan tersebut. Beberapa peneliti 
menganjurkan antibiotik untuk pencegahan; yang terbaik 
adalah doxycycline 200 mg./minggu. Selain itu pemberian 
antibiotik tersebut pada awal penyakit (fase dini) dapat 
mengurangi gejala seperti: demam, nyeri kepala, badan tidak 
enak dan nyeri otot; juga dapat mencegah terjadinya 
leptospiruria (ditemukannya kuman leptospira dalam urin) dan 
yang penting tidak ditemukan efek samping yang merugikan 
pasien.(15,16)  
 
PROGNOSIS 

Secara umum kasus yang ditangani dengan baik dengan 
perawatan yang dianjurkan, prognosisnya baik. Angka kemati-
an menjadi tinggi pada penderita lanjut usia, yang mengalami 
jaundice berat, datang dengan komplikasi gagal ginjal akut dan 
dengan kegagalan pernafasan akut. 
 
KESIMPULAN  
1. Penyakit leptospirosis mungkin banyak terdapat di 

Indonesia terutama di musim penghujan. 
2. Pengobatan dengan antibiotik merupakan pilihan terbaik 

pada fase awal ataupun fase lanjut (fase imunitas). 
3. Selain pengobatan antibiotik, perawatan pasien tidak kalah 
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PENDAHULUAN 
 
Babesiosis atau Piroplasmosis, suatu penyakit hewan yang 

bisa menular ke manusia ( zoonosis ) disebabkan oleh protozoa 
parasit spesies Babesia mirip parasit malaria; juga menginfeksi 
sel darah merah  binatang liar dan binatang peliharaan dengan 
gejala mirip demam malaria, yaitu demam disertai anemi 
hemolitik. Akhir-akhir ini, babesiosis sudah dikelompokkan ke 
dalam penyakit yang sedang mengancam (emerging disease). 

Penyakit  Babesiosis sudah disebut-sebut sejak zaman Raja 
Firaun, digolongkan ke dalam penyakit Tipus (luaran 9 ayat 3). 
Penyakit ini ditemukan di seluruh dunia. Tahun 1988, 
ditemukan kasus demam dengan hemoglobinuri  pada seekor 
sapi di Rumania. Pada tahun 1957 Dr. Skrabalo  melaporkan 
penderita Babesiosis di Yugoslavia sebagai suatu penyakit 
yang mematikan. Pada tahun 1969 ditemukan infeksi Babesia 
microti pada manusia yang limpanya masih  intak di kepulauan 
Nantucket (Massachusetts, Amerika Serikat). Di Amerika, 
penyakit ini ditemukan sesuai dengan tempat penyebaran 
sengkelit (tungau = tick) yaitu sejenis parasit Acaride pengisap 
darah yang endemis di daerah tersebut, serta di sebelah selatan 
Connecticutt. Juga pernah dilaporkan dari Wisconsin dan 
Minnessota. Tick biasanya mengisap darah rusa; jika mengisap 
darah manusia atau hewan lain, tungau ini menularkan parasit 
Babesia yang selanjutnya memasuki sel darah merah 
(intraerythrocytic protozoa) seperti parasit malaria.  

Manusia yang tertular parasit, tidak selalu memperlihatkan 
gejala, kecuali pada penderita yang mengalami penurunan 
kekebalan, seperti pada penderita yang baru diangkat limpanya, 
penderita HIV/AIDS atau penderita yang memperoleh 
pengobatan yang menurunkan  daya tahan tubuh.  
 
 
PENYEBAB(1-3,5-7)  

 
Di daerah timur laut  Amerika, penyebab utamanya adalah 

Babesia microti, yang ditularkan oleh  tick berkaki hitam   yang 
terdapat pada tikus berkaki putih dan rusa. Tungau ini juga 

menularkan sejenis spirocheta yang menyebabkan penyakit 
sendi (Lyme disease). Tick tumbuh melalui stadium larva, 
nympha dan kemudian dewasa. Untuk proses perkembangan 
ini, Tick memerlukan darah yang normalnya diisap dari tikus 
dan  rusa. Bila mengisap darah manusia atau hewan lain, 
tungau ini menularkan parasit Babesia yang selanjutnya 
memasuki sel darah merah. Tungau penyebab penyakit ini, 
termasuk tungau berkulit keras seperti Dermacentor, Ixodes 
dan Rhipicephalus. Parasit ditelan tungau saat mengisap darah. 
Parasit tumbuh dan berkembang di dalam usus tungau dan 
selanjutnya menyebar ke kelenjar ludah tungau. Misalnya 
Ixodes ricinus, tertular parasit Babesia bovis yang menyusup ke 
ovarium, kemudian masuk ke sel telur dan berkembang 
menjadi stadium larva di dalam sel telur.  

 Babesia berukuran 1-5 µm, merupakan parasit binatang 
liar maupun binatang peliharaan, seperti kelinci, kuda, biri biri, 
anjing, anjing, rusa, dan tikus hutan. Hewan hewan ini tertular 
parasit  melalui gigitan  Tungau ( Tick ). Kemudian tungau juga 
menggigit dan menghisap darah manusia untuk pertum-
buhannya mencapai tingkat lebih dewasa; sehingga manusia 
tertular dan menderita Piroplasmosis (Babesiosis).  

Dikenal lebih 100 spesies Babesia, Yang sering 
dipersoalkan,  B. microti di Amerika Serikat, B. divergen dan 
B. bovis di Eropa, Babesia mayor menginfeksi sel darah merah 
sapi, Babesia equi menginfeksi sel darah merah kuda dan 
Babesia canis menginfeksi sel darah merah anjing.  Babesia 
felis menginfeksi sel darah merah tikus, dan B. microti 
menginfeksi sel darah merah binatang mengerat (rodent),  juga 
binatang menyusui kecil dan jenis kera. Sedangkan B. divergen 
menginfeksi tikus dan gerbil (sejenis tikus yang kaki belakang 
dan ekornya panjang)  yang lumrah terdapat di dalam rumah 

Belakangan ini dilaporkan  spesies yang dulu tidak disebut 
sebagai spesies Babesia yaitu Babesia (WA-1) berhasil 
diisolasi dari seorang penderita dengan gejala Babesiosis di 
Washington. Spesies Babesia baru yang juga sudah dilaporkan 
yaitu Babesia (MO1) terdapat di negara bagian Missouri .   
Selanjutnya di dalam sel darah merah  parasit berubah menjadi 
bentuk tropozoit. Tropozoit berdifferensiasi, bertunas dua atau 
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empat merozoit. Perubahan bentuk tropozoit lain, menjadi  sel 
benih gametosit yang mirip dengan plasmodium malaria. 
Merozoit kemudian menghancurkan darah merah, yang 
selanjutnya  keluar untuk menulari sel darah merah lain. Semua 
kelompok umur bisa terinfeksi parasit, rata rata umur penderita 
umumnya 40-50 tahun.  
 
Masa inkubasi : 1- 8 minggu.  
 

 
EPIDEMIOLOGI(4,5)  

 
Babesiosis jarang dilaporkan di luar Amerika. Secara 

sporadis dilaporkan dari Perancis, Yugoslavia, Inggris, Irlandia,  
Uni Soviet dan Meksiko. Antara tahun 1968-1993 lebih dari 
450 penderita Babesiosis dikonfirmasi dari pemeriksaan 
preparat apus darah dan serologi. Jumlah infeksi sebenarnya 
sulit ditentukan karena banyak penderita yang tertular parasit 
Babesia tidak menunjukkan gejala.  

Penularan bisa melalui transfusi darah. Pada survei atas 
darah donor di Cape Cod, Massachusetts (1979) ternyata 3,3-
4,9% seropositif Babesia. Di daerah non endemis Babesiosis, 
risiko penularan melalui transfusi darah hanya sekitar 0.17%.   
 
 
PATOGENESIS DAN PATOLOGI(7)

 
Babesia merupakan parasit di dalam sel darah merah 

(intraeritrosit). Pada fase exoeritrositik tidak ada keluhan dan 
gejala seperti yang terjadi pada malaria. Parasit babesia berbiak 
secara aseksual, dengan tumbuh  di dalam sel darah merah, 
biasanya menjadi 2-4 tunas. Bila sel darah merah yang 
terinfeksi pecah, parasit menginfeksi sel darah merah lain dan 
memulai siklus baru. Gejala klinik utama babesiosis, 
hemoglobinemia, hemoglobinuria dan kuning (jaundice), 
Babesiosis pada hewan berlangsung menahun setelah gejala 
akut karena parasit mampu mengubah spesifisitas antigen di 
permukaan sel hingga berubah kepekaannya terhadap antibodi..    
 
 
PENULARAN MIKROORGANISME  

 
Parasit babesia, ditularkan secara alamiah oleh Ixodes, 

suatu tick berkulit keras. Parasit tertelan oleh tick saat Ixodes 
mengisap darah.. Parasit selanjutnya memperbanyak diri di 
dalam sel epitel saluran cerna yang kemudian menyebar ke 
seluruh tubuh tick. Parasit Babesia menginvasi indung telur 
kemudian melalui telur, parasit berada di dalam larva 
(trasovarial transmission). Kadang kadang tick bisa sebagai 
vektor,  kadang kadang sebagai tempat penyimpanan parasit.  
 
 
GEJALA KLINIK(1-3,7)   

 
Gejala infeksi Babesia microti mulai dari tanpa gejala 

sampai gejala berat. Biasanya muncul setelah 1-2 minggu 
tertular parasit.dengan tanda tanda : 
• Badan lemah, malas dan letih.  

• Demam menggigil 
• Nyeri otot dan persendian 
• Hati dan limpa membesar.  
• Kuning selaput putih mata  (jaundice) 
• Di darah tepi terlihat tanda anemi hemolitik, netropeni dan 

trombositopeni.   
 
Pada pemeriksaan fisik rutin penderita tampak pucat, 

demam, dan kadang kadang  limpa agak membesar (mild 
splenomegaly). Pada beberapa penderita bisa ditemukan anemi 
hemolitik sedang sampai berat  dengan sedikit penurunan 
leukosit (leukopeni). Hemoglobinuri kadang-kadang bisa 
ditemukan pada beberapa penderita. Pada 50% penderita bisa 
ditemukan gangguan fungsi hepar, yang terlihat dari 
peningkatan ALT dan AST serum. Jumlah sel darah merah 
yang mengandung parasit biasanya tidak sampai lebih 10%.  

Gejala akut bisa berlalu dalam beberapa minggu sampai 
bulan, tetapi tidak pernah kambuh kembali (relaps) seperti 
malaria. Parasit di dalam darah bisa hilang  setelah 4-6 minggu 
sejak  mulai terlihat gejala, tetapi perasaan letih dan malas 
masih tetap dikeluhkan. Pada orang yang sudah diambil 
limpanya, penyakit ini bisa  fatal, dengan gejala mirip malaria 
falsiparum  dengan anemi hemolitik berat dengan gejala : 
1. Gangguan saluran cerna, seperti tidak ada nafsu makan, 

mual, nyeri perut, muntah dan diare 
2. Nyeri kepala  
3. Nyeri otot 
4. Berat badan turun , 
5. Nyeri persendian, 
6. Gejala saluran nafas, seperti batuk, sesak nafas  
7. Urine gelap.  
 
 
DIAGNOSIS(2,5,6)

 
Terutama dari ditemukannya  parasit Babesia di dalam sel 

darah merah, khususnya bentuk merozoit bertunas empat 
(tetrad form). Pemeriksaan mikroskopik dilakukan pada 
preparat apus darah tipis, dengan pewarnaan Giemsa.  

Bentuk parasit di dalam sel darah paling banyak pada 
stadium ring, mirip Plasmodium falsiparum. Untuk 
menegakkan diagnosis babesiosis perlu ditunjang dengan hasil 
pemeriksaan berupa parasit banyak  menginfeksi sel darah 
merah (intense parasitemia), yaitu bisa 1-50%. Di samping itu 
juga ditemukan bentuk merozoit di luar sel darah merah.   
Belakangan ini banyak digunakan cara pemeriksaan indirect 
immunofluorescent antibody assay (IFA) untuk menegakkan 
diagnosis Babesiosis pada manusia.   
   
 
KOMPLIKASI  
 
• Sindrom gagal nafas akut (acute respiratory distress 

syndrome ) 
• Anemi yang membutuhkan transfusi 
• Gagal  jantung akibat anemi 
• Disseminated Intravascular Coagulation    
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PENCEGAHAN( 3,4)  • Tekanan darah turun, sampai shock 
Pencegahan terutama pada  orang yang sudah diangkat 

limpanya dan orang orang yang dicurigai mempunyai  
gangguan sistim kekebalan (immunosupresi), karena penyakit 
ini bisa fatal.  

• Infark miokardium 
• Gagal ginjal.  
 
 

Gunakan obat anti serangga gosok (repellent) untuk 
mencegah gigitan tungau, terutama jika di luar rumah apalagi 
bila kegiatan dilakukan di rerumputan dan semak belukar. 
Hewan peliharaan  diobati dengan bedak anti serangga  bila 
kulitnya berkutu.  

PENGOBATAN (1-7) 

 
Penderita tanpa gejala bisa mengandung parasit di dalam 

darah hingga bertahun tahun. Obat yang lumrah digunakan : 
Quinine (kina) 650 mg 3 kali sehari; bisa dikombinasi dengan 
clindamycine 600 mg 3 kali sehari  per oraL, atau diberikan 
secara intravena 120 mg 2 kali sehari. Pengobatan diberikan 
selama 7-10 hari. 
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PENDAHULUAN 
Penyakit Malaria merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh Plasmodium dan disebarkan melalui gigitan 
nyamuk; penyakit ini sudah dikenal lebih dari 100 tahun yang 
lalu. Akan tetapi penyakit ini masih merupakan penyakit yang 
mendapat perhatian oleh WHO agar dapat dikendalikan melalui 
gerakan yang disebut sebagai Roll Back  Malaria (RBM). Salah 
satu butir pelaksanan RBM ialah diagnosis dini dan pengobatan 
yang tepat untuk eradikasi malaria, termasuk usaha 
menurunkan morbiditas dan mortalitasnya. 

Dalam tahun 1997-2001 terjadi peningkatan kasus malaria 
di seluruh wilayah Indonesia yaitu 10 kali lipat di Jawa dan 
Bali dan 4-5 kali lipat di luar Jawa dan Bali. Peningkatan kasus 
ini disertai dengan peningkatan kasus resisten terhadap obat 
standar yaitu khlorokuin (CQ) dan SP (Sulfadoksin- 
Pirimetamin) di hampir seluruh propinsi di Indonesia; di 
beberapa propinsi resistensi tersebut sudah melebihi 25 % 
sehingga obat-obat lama seperti khlorokuin, sulfadoksin-
pirimetamin tidak dapat dipertahankan sebagai obat utama. 
Oleh karena itu perlu segera dilakukan langkah-langkah 
pengobatan baru malaria di Indonesia.  

Penyebab mortalitas penyakit malaria ialah infeksi 
Plasmodium falciparum (Pf) yang dapat menyebabkan malaria 
berat baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Kejadian 
malaria berat masih merupakan ancaman karena mortalitasnya 
masih bervariasi dari 10-50 % tergantung dari kemampuan 
diagnosis dan pelayanan kesehatan untuk pengobatan yang 
adekuat. Masalah lain ialah keterlambatan diagnosis dan 
penanganan baik dari pasien maupun tenaga medik, serta 
resitensi terhadap obat-obat malaria.  
 
PENATALAKSANAAN MALARIA RINGAN / TANPA 
KOMPLIKASI : 

Berdasarkan pertemuan komisi ahli malaria (KOMLI), 
strategi pengobatan malaria secara nasional telah 
direkomendasikan untuk diubah. Hal ini karena sudah terjadi 
multiresistensi terhadap obat standard (CQ, SP) di lebih dari  
25 % propinsi di Indonesia. Perubahan mendasar ini sesuai 
dengan rekomendasi global WHO untuk menggunakan obat 

golongan artemisinin yang dikombinasikan dengan obat lain 
sebagai obat lini pertama dalam pengobatan malaria.  
Pengobatan tersebut disebut  Artemisinin based Combination 
Therapy ( ACT )  
 
Tabel 1. Obat-obat golongan artemisinin 
 

 Nama Obat Kemasan/ 
tablet/cap Dosis 

 

1
 

Artesunat Oral:50mg/200mg 
Injeksi im/iv : 60 
mg/amp 
Suppositoria : 100 / 
200 mg/sup 

 

Hari I : 2 mg/kgbb., 2 x sehari, 
hari II –V : dosis tunggal 
2,4 mg/kg hari I; 1,2 mg/kg/ hari  
minimal 3 hari / bisa minum oral 
1600 mg/ 3 hari atau 5 mg/kg/ 12 
jam 

2 Artemeter Oral : 40mg/ 50mg 
Injeksi 80 mg/amp 

4mg/kg dibagi 2 dosis hari I; 
2mg/kg/ hari untuk 6 hari 
3,2 mg/kg BB pada hari I; 1,6 
mg/kg  selama 3 hari/  sampai 
bisa minum oral 

3 Artemisinin Oral 250mg 
Suppositoria: 
100/200/300 / 400/ 
500mg/supp 

20mg/kg dibagi 2 dosis hrI; 
10mg/kg untuk 6 hari 
2800mg/ 3 hari; yaitu 600 mg 
dan 400mg hari  I dan 2 x 400 
mg , 2 hari berikutnya 

4 Dihidroarte
misinin Oral : 20/60/80 mg 

Suppositoria : 80 
mg/ sup 

2mg/kg BB/dosis 2 x sehari hari 
I dan 1 x sehari 4 hari 
selanjutnya 

5 Artheether Injeksi i.m : 
150mg/amp 

β - arteeher (artemotil) : 4,8 dan 
1,6 mg/kg 6 jam kemudian dan 
hari I; 1,6 mg/kg 4 hari 
selanjutnya 

 
 
Golongan Artemisinin : 

Berasal dari tanaman Artemisia annua. L (bahasa Cina : 
Qinghaosu). Termasuk  kelompok seskuiterpen lakton yang 
mempunyai beberapa formula seperti : artemisinin, artemeter, 
arte-eter, artesunat, asam artelinik dan dihidroartemisinin. Obat 
ini bekerja sangat cepat dengan waktu paruh kira-kira 2 jam, 
larut dalam air, bekerja sebagai obat sizontosidal darah. 

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemakaian 
tunggal menimbulkan rekrudensi, oleh karena itu direko-
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mendasikan untuk dipakai dalam kombinasi dengan obat anti 
malaria lain; dengan demikian juga akan memperpendek lama 
pemakaian obat. Obat ini cepat diubah dalam bentuk aktifnya 
dan tersedia dalam bentuk oral, parenteral/injeksi dan 
suppositoria. 
 
PENGGUNAAN ACT (Artemisinin-based Combination 
Therapy) 
 Penggunaan golongan artemisinin secara monoterapi akan 
mengakibatkan rekrudensi. Karenanya WHO memberikan 
petunjuk penggunaan artemisinin dengan mengkombinasikan 
dengan obat anti malaria yang lain; disebut Artemisinin-based 
Combination Therapy (ACT). Kombinasi obat ini dapat berupa 
kombinasi dosis tetap (fixed dose) atau kombinasi tidak tetap 
(non-fixed dose). Kombinasi dosis tetap lebih memudahkan 
pemberian. Contoh ialah  Co-artem yaitu kombinasi artemeter 
(20mg) + lumefantrine (120mg). Dosis Coartem 2 x  4 tablet 
sehari selama 3 hari. Kombinasi tetap lain ialah 
dihidroartemisinin (40mg) + piperakuin (320mg) yaitu Artekin.  
Dosis Artekin untuk dewasa : dosis awal 2 tablet, 8 jam, 24 jam 
dan 32 jam kemudian, masing-masing 2 tablet. 
 
Kombinasi ACT yang tidak tetap saat ini misalnya : 
1. Artesunate + mefloquine 
2. Artesunate + amodiaqine 
3. Artesunate + klorokuin 
4. Artesunate + sulfadoksin-pirimetamine 
5. Artesunate + pyronaridine 
6. Artesunate + chlorproguanil-dapsone (CDA/ Lapdap plus ) 
7. Dihidroartemisinin + Piperakuin + Trimethoprim  

(Artecom ) 
8. Artecom + primakuin ( CV8) 
9. Dihidroartemisinin + naphthoquine 
 
 
Tabel 2 : Dosis pemakaian Artesdiaquine berdasarkan umur : 
 

Obat / Umur Hari 1-5 th 5-10th 10-15th >15th 

H1 1 2 3 4 
H2 1 2 3 4 

Artesunate 
( 50 mg) 

H3 1 2 3 4 
Total  tablet 3 6 9 12 

H1 1 1 ½ 2 ½ 3 
H2 ½ 1 ½ 2 ½ 3 

Amodiaquine 
(200mg) 

H3 ½ 1 1 1 ½ 
Total tablet 2 4 6 7 ½ - 8 

 
 

Dari kombinasi di atas yang tersedia di Indonesia saat ini 
ialah kombinasi artesunate + amodiakuin dengan nama dagang 
Artesdiaquine atau Artesumoon. Obat Artesdiaqune tersedia 
untuk program yang saat ini diedarkan ke 10 propinsi. Obat ini 
dalam sediaan terpisah yaitu tablet kecil artesunate 50 mg 
sebanyak 12 tablet; dan tablet besar amodiaquine 200 mg 
sebanyak 8 tablet, dikemas dalam satu dos. Dosis untuk orang 
dewasa yaitu artesunate 200mg (4 tablet) pada hari I-III. Untuk 
amodiaquine dosisnya 25 -30 mg/kgbb.  selama 3 hari yaitu 3 
tablet hari I dan II dan 11/2 – 2 tablet hari III atau 10 mg/kgbb. 
hari I & II dan 5 mg/kgbb. pada hari III. 

Artesumoon sedang diregistrasikan dan akan beredar di 
apotik, ialah kombinasi yang dikemas dalam blister dengan 
aturan pakai untuk dewasa tiap blister/hari (artesunate + 
amodiakuin) diminum selama 3 hari. Pengembangan peng-
obatan masa depan ialah tersedianya formula kombinasi yang 
mudah bagi penderita baik dewasa maupun anak (dosis tetap), 
paling poten dan efektif dengan toksisitas rendah. Sekarang 
sedang dikembangkan obat semi sintetik artemisinin seperti 
artemisone atau trioxalones sintetik. 

Pemakaian obat golongan artemisinin HARUS disertai/ 
dibuktikan dengan pemeriksaan parasit yang positif, setidak-
tidaknya dengan tes cepat antigen yang positif. Kasus malaria 
klinis atau tidak ada hasil pemeriksaan parasitologik TETAP 
menggunakan obat non-ACT. 
 
PENGOBATAN MALARIA DENGAN OBAT NON-ACT   
 Walaupun resistensi terhadap obat-obat standar golongan 
non ACT telah dilaporkan dari seluruh propinsi di Indonesia,  
di beberapa daerah/kasus masih cukup efektif baik terhadap 
klorokuin maupun sulfadoksin pirimetamin (kegagalan masih 
kurang 25%). Oleh karenanya beberapa daerah masih meng-
gunakan obat standar seperti klorokuin dan sulfadoksin-
pirimetamin dengan pengawasan respon pengobatan. 
 
Obat non-ACT ialah : 
1. Klorokuin difosfat/ sulfat, 250 mg garam ( 150 mg basa ), 

dosis 25 mg basa/kgbb. untuk 3 hari, terbagi 10 mg/kgbb. 
hari I dan hari II,  5 mg/kgbb. pada hari III. Pada orang 
dewasa biasa dipakai dosis  4 tablet hari I & II dan 2 tablet 
hari III. Dapat dipakai untuk P. falciparum maupun P. 
vivax. Bila gagal dengan klorokuin dapat  menggunakan 
SP ( tidak untuk vivax ) atau obat ACT atau Kina. 

2. Sulfadoksin-Pirimetamin(SP) (500 mg sulfadoksin + 25 
mg pirimetamin): dosis dewasa 3 tablet dosis tunggal (1x). 
Dosis anak memakai pedoman pirimetamin 1,25 mg/kgbb. 
Obat ini hanya dipakai untuk P.falciparum ; tidak efektif 
untuk P. vivax. Bila gagal, dapat  menggunakan obat ACT 
atau Kina. 

3. Kina sulfat (220 mg/tablet): dosis yang dianjurkan ialah 3 
x 10 mg/kgbb. selama 7 hari, dapat dipakai untuk P. 
falciparum maupun P. vivax. Kina dipakai sebagai obat  
cadangan untuk mengatasi resistensi terhadap klorokuin, 
SP dan ACT. Pemakaian obat ini untuk waktu yang lama 
(7 hari) sering gagal karena tidak digunakan/dipakai 
sampai selesai (compliance rendah). 

4. Primakuin  (15 mg/tablet) : sebagai obat pelengkap / 
pengobatan radikal terhadap P. falciparum maupun P. 
vivax. Pada P. falciparum dosisnya 45mg (3 tablet) dosis 
tunggal untuk membunuh gamet; sedangkan untuk P. 
vivax dosisnya 15mg/hari selama 14 hari untuk membunuh 
gamet dan hipnozoit (anti-relaps). 

 
Penggunan obat kombinasi non-ACT 
 Jika pola resistensi masih rendah, belum terjadi 
multiresistensi, dan belum tersedia obat golongan artemisinin, 
dapat digunakan obat standar yang dikombinasikan.  
Contoh nya adalah sebagai berikut : 
1. Klorokuin + Sulfadoksin-Pirimetamin 
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2. SP + Kina 
3. Klorokuin + Doksisiklin/ Tetrasiklin 
4. SP +  Doksisiklin/ Tetrasiklin 
5. Kina + Doksisiklin/ Tetrasiklin 
6. Kina + Klindamisin 
Pemakaian obat-obat kombinasi ini juga harus dipantau respon 
pengobatannya sebab resistensi terhadap obat malaria 
berlangsung cepat dan meluas. 
 
 
PEMANTAUAN RESPON PENGOBATAN 

Pemantauan respon pengobatan sangat penting untuk 
deteksi dini kegagalan pengobatan, untuk mencegah terjadinya 
morbiditas dan mortalitas. Penderita diminta datang kontrol 
pada hari ke 2 atau 3 untuk diperiksa kembali, dibuat sediaan 
darahnya dan pemeriksaan klinis dan pengukuran suhu tubuh. 
Dikatakan gagal pengobatan, apabila terdapat salah satu kriteria 
berikut (WHO, 2001): 
 
a. Gagal pengobatan dini (early treatment failure):  

Didefinisikan sebagai berkembangnya menjadi 1 atau 
lebih kondisi berikut ini pada 3 hari pertama pengobatan : 
-  Parasitemia dengan komplikasi malaria berat/memburuk 
pada hari 1, 2, 3. 
- Parasitemia pada hari ke 2 > hari 0. 
- Parasitemia pada hari ke 3 (hitung parasit >25 % dari hari 0) 
- Parasitemia pada hari ke 3 dengan suhu aksila > 37,5 ° C. 
 
b. Gagal pengobatan kasep (late treatment failure) 

Didefinisikan sebagai berkembangnya menjadi 1 atau 
lebih kondisi berikut ini antara hari ke 4 s/d ke 28; dibagi 
dalam 2 sub grup :  
Late Clinical (and Parasitological) Failure (LCF) : 
- Parasitemia (spesies sama dengan hari ke 0) dengan 
komplikasi malaria berat setelah hari ke 3. 
- Suhu aksila > 37,5°C disertai parasitemia antara hari ke 4 s/d 
ke 28.  
Late Parasitological Failure (LPF) : 
-  Parasitemia (spesies sama dengan hari ke 0) pada hari ke 7, 
14 atau 28 tanpa disertai peningkatan suhu aksila (< 37,5ºC). 
 
 
TATALAKSANA MALARIA BERAT 

Manifestasi malaria berat sangat beraneka ragam dan 
WHO melalui grup konsultasi malaria mendefinisikan malaria 
berat sebagai : Infeksi plasmodium falsiparum bentuk aseksual 
dengan satu atau lebih komplikasi sebagai berikut : malaria 
cerebral (coma) yang tidak disebabkan oleh penyakit lain atau 
lebih dari 30 menit setelah serangan kejang; anemia berat ( Hb 
< 5 g% atau hematokrit < 15 % ) pada keadaan parasit > 
10.000/uL; gagal ginjal akut (kreatinin > 3 mg% dan urine 
kurang dari 400 ml/ 24 jam pada orang dewasa atau 12 ml/kg 
bb. pada anak-anak ); edema paru / ARDS; hipoglikemi : gula 
darah < 40 mg%;  gagal sirkulasi : tekanan sistolik < 70 mmHg 
( anak < 50 mmHg); hipertermi : > 40°C; perdarahan/ 
gangguan koagulasi; kejang lebih dari 2 kali/ 24 jam; asidosis 
dengan pH < 7.25 / plasma bikarbonat <15mmol/L; 
hemoglobinuri (bukan karena obat anti malaria pada 

kekurangan G-6-PD); diagnosis post-mortem dengan 
ditemukannya parasit yang padat di pembuluh kapiler. 
Beberapa keadaan lain yang juga digolongkan sebagai malaria 
berat ialah gangguan kesadaran ringan (obtundasi yang tak bisa 
dibangunkan); kelemahan otot (tak bisa duduk/berjalan); 
hiperparasitemia > 5 % pada non-imun ( > 20% pada semua 
orang) ; ikterik ( bilirubin > 3 mg% bila disertai gagal organ 
lain/ hiperparasitemia); hiperpireksia (suhu rektal > 40º C). 
 
PENANGANAN MALARIA BERAT  
 Penanganan malaria berat tergantung kecepatan dan 
ketepatan diagnosis seawal mungkin. Sebaiknya penderita yang 
diduga menderita malaria berat dirawat intensif untuk 
pengawasan serta tindakan yang tepat.  
Prinsip penanganan malaria berat ialah : 
A.  Tindakan umum/  tindakan perawatan 
B.  Terhadap parasitemianya; yaitu dengan: 
     1. Pemberian obat anti malaria 
     2. Exchange transfusion (transfusi ganti) 
C.  Pemberian cairan / nutrisi 
D. Penanganan terhadap gangguan fungsi organ yang 

mengalami komplikasi. 
 
a. Tindakan umum (Tindakan perawatan di ruang gawat 
darurat/ perawatan intensif /ICU) 
1. Pertahankan fungsi vital : sirkulasi, respirasi, kebutuhan 

cairan dan nutrisi. 
2. Hindari trauma : dekubitus, jatuh dari tempat tidur 
3. Hati-hati komplikasi: kateterisasi, dekubitus, edema paru 

karena overhidrasi 
4. Monitoring : suhu, nadi, tensi, dan respirasi tiap 1/2 jam. 

Perhatikan timbulnya ikterus dan perdarahan. 
5. Monitoring : ukuran dan reaksi pupil, kejang, tonus otot. 
6. Baringkan/ posisi tidur sesuai dengan kebutuhan 
7. Sirkulasi: posisi Trendelenburg pada hipotensi.  
        Perhatikan warna dan temperatur kulit 
8. Cegah hiperpireksi: 

- jangan memakai botol panas/ selimut listrik 
- kompres air/ air es/ alkohol 
- kipas dengan kipas angin/ kertas 
- baju yang tipis/ terbuka 
- cairan cukup 

9. Pemberian cairan : oral, sonde, infus, maksimal 1500 ml. 
- cairan masuk dan keluar diukur per 24 jam 
- kurang cairan akan memperberat fungsi ginjal 
- kelebihan cairan menyebabkan edema paru 

10. Diet : porsi kecil dan sering, cukup kalori, karbohidrat dan 
garam. 

11. Perhatikan kebersihan mulut 
12. Perhatikan diuresis dan defekasi, aseptik kateterisasi. 
13. Kebersihan kulit : mandikan tiap hari dan keringkan . 
14. Perawatan mata : hindari trauma, tutup dengan kain/kasa 

lembab. 
15. Perawatan anak : 

- hati-hati aspirasi, isap lendir sesering mungkin. 
- letakkan posisi kepala sedikit rendah. 
- posisi diubah cukup sering. 
- pemberian cairan dan obat harus hati-hati. 
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b.  Pemberian obat anti malaria pada malaria berat 
Berbeda dengan malaria biasa karena pada malaria berat 

diperlukan daya bunuh parasit secara cepat dan bertahan cukup 
lama di darah untuk segera menurunkan derajat parasitemi. 
Oleh karena itu dipilih pemakaian obat parenteral (intravena 
/per infus/ intramuskuler) yang efeknya cepat dan kurang 
menyebabkan resistensi. 
 
 
1. Derivat  Artemisinin  

Obat baru berasal dari China (Qinghaosu) dengan 
efektivitas tinggi terhadap strain multiresisten.  
Ada 3 jenis:  
a. Artesunate dalam bentuk puder, dikemas dengan pelarutnya 

dapat diberikan i.v/i.m. Baik iv maupun im pada studi di 
Afrika atas anak-anak memberikan klirens parasit yang sama 
adekuat. Pada studi SEAQUAMAT, di 4 negara meliputi 
1461 kasus malaria berat, artesunate menurunkan mortalitas 
34.7% secara absolut dibandingkan kina ( CI 95%; p= 
0.0002) (mortalitas quinine 22% vs. mortalitas artesunate 
15%). Keuntungan lain ialah efek hipoglikemi yang kurang 
dan efek kardiotoksik yang juga minimal. Dosis artesunate 
ialah : 2,4 mg/kgbb.  pada jam 0, jam 12, jam 24 dan 
seterusnya tiap 24 jam sampai penderita sadar/membaik. Bila 
penderita sadar pemberian parenteral diganti oral dengan 
dosis 2 mg artesunate/kgbb./hari sampai hari ke-7. Untuk 
mencegah rekrudensi ditambahkan doksisiklin 2 x 100 
mg/hari selama 7 hari atau  tetrasiklin 3 x 500 mg/hari 
selama 7 hari. Untuk penderita ibu hamil dan anak-anak 
digunakan klindamisin 2 x 150 mg/hari selama 7 hari. 

b. Artemeter dalam larutan minyak dan diberikan i.m. Di 
beberapa tempat di Indonesia artemeter memberikan respon 
cukup baik pada malaria berat yang tidak berbeda dengan 
pengobatan kina; artemeter kurang menyebabkan 
hipoglikemi. Dosis Artemeter 3,2 mg/kgbb.i.m dosis loading 
dibagi 2 dosis (tiap 12 jam), diikuti dengan 1,6 mg/kgbb./24 
jam selama 4 hari. Pada dua penelitian skala besar paling 
akhir  di Vietnam dan Afrika,  dilaporkan  artemeter i.m 
dapat mempercepat hilangnya parasit tetapi memperpanjang 
masa koma dan tidak berbeda mortalitasnya dibandingkan 
dengan pengobatan kina. 

c. Artemisinin dalam bentuk suppositoria, yang ada ialah 
artesunat, dihidroartemisinin dan artemisinin. Bentuk 
suppositoria dapat dipakai sebagai obat malaria berat 
khususnya pada anak-anak, kasus muntah-muntah  atau 
keadaan lain yang tidak memungkinkan pemberian 
parenteral. Pada beberapa studi di Thailand maupun Afrika, 
penggunaan artesunate suppositoria sama efektif dengan 
pengobatan parenteral. 

 
 
2.   Kina (Kina HCl/ Kinin Antipirin ) 

Kina merupakan obat anti-malaria yang sangat efektif 
untuk semua jenis plasmodium dan efektif sebagai sizontosida 
maupun gametosida. Dipilih sebagai obat utama untuk malaria 
berat karena masih berefek kuat terhadap P.falciparum yang 
resisten terhadap klorokuin, dapat diberikan dengan cepat per 
infus (i.v) dan cukup aman.  

Cara pemberian dan dosis: 
a. Dosis loading 20 mg/kgbb. Kina HCl dalam 100-200 ml. 

Dextrose 5% (atau NaCl 0,9%) diberikan selama 4 jam, 
dilanjutkan dengan 10 mg/kg.bb dalam 200 ml. Dextrose  
5% diberikan dalam 4 jam, selanjutnya dosis yang sama 
diberikan tiap 8 jam. Jika penderita sudah sadar, kina 
diberikan peroral dengan dosis 3x 10 mg/kgbb./ tiap 8 jam 
selama 7 hari dihitung dari pemberian hari I pemberian 
parenteral. Dosis  loading tidak dianjurkan untuk penderita 
yang  telah mendapat kina atau meflokuin 24 jam 
sebelumnya,  tidak diberikan pada usia lanjut atau  jika pada 
EKG dijumpai pemanjangan Q-Tc interval ataupun aritmia. 

b. Digunakan dosis tetap 500 mg Kina HCl (dihitung bb. rata-
rata 50 kg) dilarutkan dalam Dextrose 5% diberikan selama  
6 - 8 jam berkesinambungan tergantung kebutuhan cairan 
tubuh. Pada penelitian di Minahasa ternyata dosis awal 500 
mg/ 8 jam per infus mortalitasnya lebih rendah dibandingkan 
dosis awal 1000 mg. Cara pemakaian ini lebih sederhana 
karena tidak memerlukan pemakaian mikro-drip. 

c. Kina dapat diberikan secara intramuskuler bila tidak 
mungkin melalui infus. Dosis loading 20 mg/kgbb./i.m 
terbagi di 2 tempat suntikan, kemudian diikuti dengan dosis 
10 mg/kgbb. tiap 8 jam sampai penderita bisa minum per 
oral. 

 
3.  Kinidin  

Bila kina tidak tersedia maka isomernya yaitu kinidin 
cukup aman dan efektif sebagai anti malaria.  Dosis: loading 15 
mg basa/kgbb. dilarutkan dalam 250 ml. cairan isotonik 
diberikan dalam 4 jam, diteruskan dengan 7,5 mg basa/kgbb. 
dalam 4  jam, tiap 8 jam dilanjutkan per oral setelah sadar. 
Catatan  : 
- Kinidin efektif bila sudah terjadi resistensi terhadap Kina. 
- Kinidin lebih toksik dibandingkan Kina. 
- Kinidin juga menimbulkan hipoglikemi 
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemberian kina:   
1. Kina tidak diberikan intra-vena (i.v) bolus karena efek 

toksik pada jantung dan saraf. Jika harus diberikan i.v 
caranya diencerkan dengan 30-50 ml cairan isotonis dan 
diberikan i.v lambat (dengan pompa infus) selama 30 
menit. 

2. Pemberian Kina dapat diikuti dengan hipoglikemi 
karenanya perlu diperiksa gula darah/ 8 jam.  

3. Dosis di atas TIDAK BERBAHAYA bagi wanita hamil. 
4. Bila pemberian sudah 48 jam dan belum ada perbaikan, 

dan atau penderita dengan gangguan fungsi  ginjal dosis 
dapat diturunkan setengahnya (30-50%). 

5. Pemberian dosis loading memerlukan pengamatan cermat, 
sebaiknya digunakan mikrodrip untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan cairan. 

 
4.  Klorokuin 

Klorokuin masih merupakan OAM yang efektif terhadap 
P. falciparum yang sensitif terhadap klorokuin. Keuntungannya 
tidak menyebabkan hipoglikemi dan tidak mengganggu 
kehamilan. Dengan meluasnya resistensi terhadap klorokuin, 
 obat ini sudah jarang dipakai untuk pengobatan malaria berat. 
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Dosis loading : klorokuin 10 mg basa/kgbb. dilarutkan 500 ml 
cairan isotonis diberikan dalam 8 jam, dan dilanjutkan dengan 
dosis 5 mg basa/ kgbb. per infus selama 8 jam diulang 3 kali  
 ( dosis total 25 mg/kgbb. selama 32 jam) 
Bila cara i.v per infus tidak mungkin, diberikan secara intra 
muskuler atau sub-kutan dengan cara:  
* 3,5 mg/ kgbb. kloroluin basa tiap 6 jam interval atau, 
* 2,5 mg/ kgbb. klorokuin basa tiap 4 jam. 
Bila penderita sudah dapat minum oral pengobatan parenteral 
segera dihentikan; biasanya setelah 2 x pemberian parenteral.  
 
Exchange Transfusion (transfusi ganti) 
 Tindakan  exchange transfusion dapat menurunkan secara 
cepat pada keadaan parasitemi. Pada malaria berat tindakan 
transfusi ganti berguna untuk : mengeluarkan eritrosit yang 
berparasit, menurunkan kadar toksin hasil parasit dan 
metabolismenya (sitokin & radikal bebas) dan memperbaiki 
anemianya.     
Indikasi transfusi tukar (exchange blood transfusion/EBT) 
adalah : 
- Parasitemia > 30 % tanpa komplikasi berat 
- Parasitemia > 10 % disertai komplikasi berat lainnya 

seperti : malaria serebral, ARF, ARDS, jaundice (bilirubin 
total > 25 mg%) dan anemia berat. 

- Parasitemia > 10 % dengan gagal pengobatan setelah 12-
24 jam pemberian kemoterapi anti malaria yang optimal. 

- Parasitemia > 10 % disertai prognosis buruk (misal : lanjut 
usia, adanya late stage parasites/skizon di darah perifer)   

Pastikan darah transfusi bebas infeksi (malaria, HIV,  hepatitis) 
dan ada fasilitas untuk melakukan dan memantau prosedur 
transfusi ganti. 
 
 
C.   PEMBERIAN CAIRAN DAN NUTRISI 
 Pemberian cairan merupakan bagian yang penting dalam 
penanganan malaria berat. Pemberian cairan yang tidak adekuat 
(kurang) akan menyebabkan timbulnya nekrosis tubuler akut. 
Sebaliknya pemberian cairan yang berlebihan dapat 
menyebabkan edema paru.  
 Sebagian penderita malaria berat sudah mengalami sakit 
beberapa hari lamanya sehingga mungkin intake sudah 
berkurang, penderita juga sering muntah-muntah, dan bila 
demam tinggi akan memperberat keadaan dehidrasi. Pemberian 
cairan hendaknya diperhitungkan lebih tepat, misalnya: cairan 
maintenance diperhitungkan berdasar berat badan, untuk bb. 50 
kg dibutuhkan cairan 1500 ml.;dehidrasi ringan ditambah 10 %, 
dehidrasi sedang ditambah 20% dan dehidrasi berat ditambah 
30%. Setiap kenaikan suhu 10°C ditambah 10%. 

Monitoring pemberian cairan lebih akurat bila terpasang 
CVP line yang tidak selalu dapat dilakukan di fasilitas 
kesehatan tingkat puskesmas/ RS Kabupaten. Sering pemberian 
cairan dengan perkiraan, misalnya 1500 - 2000 ml/ 24 jam. 
Mashaal membatasi cairan 1500 ml/24 jam untuk menghindari 
edema paru; yang sering dipakai ialah  Dextrose 5% untuk 
menghindari hipoglikemi khususnya pada pemberian kina. Bila 
kadar elektrolit (Natrium) dapat diukur, dipertimbangkan 
pemberian NaCl. 

D.  PENANGANAN KERUSAKAN/ GANGGUAN 
FUNGSI ORGAN 

 
1.  Tindakan/ pengobatan tambahan pada malaria 

serebral  
Kejang merupakan salah satu komplikasi malaria serebral. 
Penanganan/ pencegahan kejang penting untuk menghindari 
aspirasi.  
Caranya  dapat dipilih  di bawah ini : 

a. Diazepam : i.v 10 mg; atau intra-rektal 0,5-1,0 mg/ kgbb 
b. Paradelhid : 0,1 mg/kgbb. 
c. Klormetiazol (bila kejang berulang) dipakai 0,8 % larutan 

infus sampai kejang hilang  
d. Fenitoin : 5 mg/kgbb. i.v diberikan selama 20 menit. 
e. Fenobarbital 

Pemberian fenobarbital 3,5 mg/kgbb. (umur di atas 6 
tahun) mengurangi risiko konvulsi. 

 Anti-TNF, pentoxifylline dan desferioxamine, prosta-
cyclin, acetylcystein merupakan obat-obat yang pernah dicoba 
untuk malaria serebral tetapi tidak terbukti manfaatnya, 
sedangkan heparin, dextran, cyclosporine, epinephrine dan 
hiperimunglobulin tidak terbukti berpengaruh menurunkan 
mortalitas. Kortikosteroid seperti deksametason baik dosis 
sedang ataupun dosis tinggi tidak terbukti menurunkan 
mortalitas pada malaria serebral, karena itu seyogyanya tidak 
digunakan lagi. Penggunaan steroid justru memperpanjang 
lamanya koma dan menimbulkan banyak efek samping seperti 
pneumoni  dan perdarahan gastro-intestinal. 
 
2.  Tindakan/ pengobatan pada gagal ginjal akut 
 Bila terjadi oliguri (dehidrasi) berikan infus 300 - 500 ml 
NaCl 0.9%  untuk rehidrasi sesuai dengan perhitungan 
kebutuhan cairan; jika produksi urin  < 60 ml/ jam, diberi 
furosemid  40-80 mg iv. Jika setelah 2-3 jam tak ada urin, 
pertimbangkan dialisis, makin dini dilakukan prognosis lebih 
baik.  
       Bila penderita hipotensi, dopamin dapat diberikan dengan 
dosis 2,5-5,0 ug/kg/menit. Kebutuhan protein dibatasi 20 g/hari 
dan kalori dalam bentuk diet karbohidrat 200 g/hari.     
Hemodialisis lebih baik dari dialisis peritoneal  mengingat efek 
samping perdarahan dan infeksi. 
      Indikasi dialisis antara lain ialah uremi, gejala kelebihan 
cairan seperti edema paru atau gagal jantung kongestif, adanya 
bising gesek perikard, hiperkalemi, asidosis HCO3 < 15 mEq/L.  
Bila terjadi hiperkalemi, diberikan regular insulin 10 unit i.v/ 
i.m bersama-sama 50 ml dekstrose 40 %, monitor gula darah 
dan kalium serum. Dapat juga diberikan  10-20 ml kalsium 
glukonat 10% i.v pelan-pelan. Alternatif lain yaitu resonium A 
15 g/8 jam per oral atau resonium enema 30 g/8 jam. 
       Bila kadar kalium darah tak bisa diperiksa dapat dilakukan 
monitoring elektrokardiografi. Hipokalemi terjadi pada 40 % 
penderita malaria serebral. Bila kalium 3,0 - 3,5 mEq/L 
diberikan 25 mEq KCl per infus; kalium 2,0 - 2,9 mEq/L 
diberikan 50-75 mEq KCl per infus. Maksimum 100 mEq/ hari 
Jangan diberikan i.v bolus.  
      Hiponatremi  dapat menurunkan kesadaran. Kebutuhan 
Natrium:  BB (kg) x 60 % x Na. defisit (mEq/L). Satu liter 
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NaCl 0,9% = 154 mEq; 1 g NaCl puyer = 17 mEq.  
     Bila dikuatirkan terjadi edema paru, dapat diberikan THAM 
(tris-hydroxymethyl-aminomethan) atau pyruvate dehydrogen-
ase activator dichloroacetate. Dialisis merupakan pilihan 
terbaik. 
        Asidosis (pH <7,15) merupakan komplikasi akhir malaria 
berat dan sering bersama-sama dengan kegagalan fungsi ginjal. 
Pengobatannya dengan bikarbonat.  
Kebutuhan Bikarbonat = 1/3 bb.(kg) x defisit bikarbonat = .... 
ml 8,4 % NaHCO3.  
 
3.  Tindakan terhadap malaria biliosa 
 Vitamin K 10 mg/ hari i.v dapat diberikan selama 3 hari 
untuk memperbaiki faktor koagulasi yang tergantung vit. K. 
Gangguan faktor koagulasi lebih sering dijumpai pada 
penderita dengan ikterik berat. Hati-hati dengan obat-obatan 
yang mengganggu fungsi hati seperti parasetamol, tetrasiklin. 
 
4.  Hipoglikemi 
 Periksa kadar gula darah segera pada setiap penderita 
malaria berat  ( malaria serebral, malaria pada kehamilan, 
malaria biliosa ). Bila kadar gula darah < 40 mg%, diberi 50 ml 
Dextrose 40 %  i.v dilanjutkan dengan glukosa 10 % per infus. 
Pantau gula darah tiap 4 - 6 jam, jika masih <40 mg%, diulang 
bolus 50 ml Dextrose 40%. Bila perlu diberi obat yang 
menekan produksi insulin seperti  diazoxide, glukagon atau 
analog somatostatin.  
 
5.  Penanganan malaria algid 
 Tujuan penanganan malaria algid/malaria dengan syok 
yaitu memperbaiki gangguan hemodinamik.  
Diberikan cairan infus plasma atau NaCl 0,9% untuk 
mengembalikan volume darah (1 L  dekstran/ plasma diberikan 
dalam 1 jam ). Bila belum ada perbaikan tekanan darah dan 
denyut jantung, di berikan lagi 1 L cairan isotonis (NaCl 0,9%). 
Hipotensi biasanya berespon terhadap pemberian cairan. Bila 
tak berhasil dapat dipakai dopamin dengan dosis 2-4 ampul 
dopamin ( 1amp = 200 mg) dalam 500 ml. Dextrose 5%, mulai 
dari 1-2 µg/kgbb./min.; dosis sampai 5 µg/kgbb./min  
menyebabkan vasodilatasi dan memperbaiki sirkulasi ginjal. 
 
 6.  Penanganan edema paru 
 Edema paru merupakan komplikasi yang fatal, oleh 
karenanya harus dicegah. Pemberian cairan  jangan lebih dari 
1500 ml.; sebaiknya  menggunakan monitoring   CVP. Bila ada 
anemi, transfusi darah diberikan perlahan-lahan ( 1 unit darah 
dalam 4 jam ). Mengurangi beban jantung kanan dengan tidur 
setengah duduk. Pada edema paru karena kelebihan cairan 
dapat  diberikan diuretika, furosemide 40 mg i.v. Untuk 
memperbaiki hipoksia diberikan oksigen konsentrasi   tinggi ( 6 
- 8 L/ menit) dan bila mungkin dengan bantuan respirator 
mekanik. 
 
7.  Penanganan anemi 
 Bila Hb < 5 g% atau Ht < 15 % diberikan transfusi whole 
blood atau packed cells. Darah segar lebih baik dibanding 
darah biasa. Transfusi sebaiknya lambat, jika perlu dengan 

monitoring CVP atau dengan memberikan furosemid 20 mg 
sebelum transfusi.   
  
8.  Penanganan infeksi sekunder/ sepsis 
 Infeksi sekunder yang sering terjadi yaitu pneumonia 
aspirasi, sepsis berasal dari infeksi perut dan infeksi saluran 
kencing karena pemasangan kateter.  Keadaan ini sering 
menimbulkan hipotensi. Antibiotika yang dianjurkan sebelum 
diperoleh hasil kultur ialah kombinasi ampisilin dan 
gentamisin, atau bila mungkin sefalosporin generasi ke III 
(ceftizoxim, ceftriaxone atau ceftazidime). 
 
 
KESIMPULAN  
 Penanganan malaria merupakan hal serius yang perlu 
diperhatikan oleh otoritas pelayanan kesehatan dan para tenaga 
medis termasuk para dokter dan perawat berupa komitmen 
terhadap prosedur/ cara pengobatan dan penatalaksanaan untuk 
mengkontrol infeksi malaria.  
Beberapa langkah yang perlu dilakukan ialah : 
- Melakukan pengobatan dengan benar sesuai protokol 

pengobatan yang dibuat bersama ( depkes dan kelompok 
organisasi profesi) 

- Tidak melakukan pengobatan di bawah standar atau 
berdasar pengalaman sendiri yang tidak mengikuti kaidah 
ilmiah 

- Membatasi/ mencegah pengobatan berdasarkan observasi 
klinis saja atau merujuk ke instansi yang lebih tinggi 

- Mendidik masyarakat tentang cara pencegahan infeksi 
malaria 

- Mencegah pemakaian obat palsu, manipulasi pemasaran 
obat kimiawi sebagai obat tradisional, penjualan obat  
malaria secara bebas. 

- Melakukan distribusi obat malaria efektif sampai tingkat 
desa/ puskesmas 

- Mencegah pengobatan malaria oleh tenaga yang tidak 
terkualifikasi. 

Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan Indonesia dapat 
berkontribusi dalam usaha menghentikan penyebaran infeksi 
malaria secara global dan ikut menangani berkembangnya 
resistensi pengobatan. 
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22 – 26 8th Asian Congress of Urology  
of The Urological Association of Asia 

BICC The Westin Resort, Nusa Dua, Bali 
Ph. : 62-21-4532202 ; 30041026 
Fax. : 62-21-4535833 ; 30041027 
E-mail:acu2006@cbn.net.id, http://www.acu2006.com 

AGUSTUS 

31 – 02/09 
National Conference Gynecologic Surgery II  

& Midwife Workshop 2006 :  
Management of Surgical Injury and Critical Gynecology 

Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat 
Ph. : 021-316 2722, 391 4806 
Fax. : 021-316 2722, 391 4806 
E-mail : bedahgyn@cbn.net.id 

02 – 03 
Seminar  & Workshop PASTI (Perkumpulan Awet Sehat 
Indonesia) : IMAGE 2006 (Indonesian Meeting on Anti 

Aging Medicine and Expo) 

Hotel Borobudur, Jakarta 
Ph.: 021-453 2202 ; Fax.: 021-453 5833 
E-mail : globalmedica@cbn.net.id 

05 – 09 
Kongres Nasional PERINASIA IX : Paradigma Baru 
dalam Pelayanan Perinatal Menyongsong Indonesia 

Sehat 2010 

Hotel Quality, Makassar 
Ph.: 0411-584461, 585859;Fax.: 0411-584461, 585688 
E-mail: bikafkuh@yahoo.com 

07 – 10 

The Australasia Conference on Anti-Aging Medicine 
5th Asia Pacific Conference on Anti-Aging Medicine 
3rd Asia Oceania Federation of Anti-Aging Medicine 

2nd Int’l Conference on Wellness & Anti-Aging Medicine 

Bali Intenational Convention Centre, Nusa Dua, Bali 
Ph. 021-570 5800; Fax.  021-570 5798 
E-mail: info@asiaantiaging.net 
http://www.asiaantiaging.net 

13 – 16 17th Regional Conference of Dermatology : 
Toward Quality of Dermatology Services in the Region 

Westin International Conference Center, Bali 
Ph. : 62 361 257 517, 239 993 
Fax. : 62 361 239 993 
E-mail : bali_perdoski@yahoo.com 

SEPTEMBER 

15 – 17 
The 8th International Meeting On Respiratory Care 

Indonesia (RESPINA) 2006 :  
Pearls of Respiratory Care 

Ritz Carlton Hotel, Jakarta 
Ph. : 62-21-4786 4646 ; Fax. : 62-21-4786 6543 
E-mail : respina@pharma-pro.com 
http://www.respina.org 

Informasi terkini, detail dan lengkap (jadwal acara/pembicara) bisa diakses di http://www.kalbefarma.com/calendar 
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Penelitian Bakteriologik Air Minum        

Isi Ulang di Daerah Jabotabek      
2003 - Maret 2004 

 
Noer Endah Pracoyo, Siti R., Melati wati, Triyani S., Kristina, Dewi P. 

 

Pusat Penelitian Pemberantasan Penyakit, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
Departemen Kesehatan RI, Jakarta 

  
 
 
 
PENDAHULUAN 

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan 
manusia. Air dapat membuat orang menjadi sehat, tetapi juga 
berpotensi sebagai media penularan penyakit, keracunan dan 
sebagainya. Jumlah air tawar di daratan terbatas sehingga 
menjadi rebutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Eksplorasi 
air tanah secara besar-besaran dapat menyebabkan kerusakan 
formasi tanah. Batuan yang terisi air tanah menjadi kosong, 
sehingga diisi oleh air laut, disebut  intrusi air laut (1).

Banyak negara saat ini menghadapi masalah kesehatan 
masyarakat yang terkait dengan degradasi kualitas air. 
Berkurangnya  penyediaan air bersih disebabkan  buruknya 
sistem drainase dan sanitasi, serta kurang memadainya 
pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Saat ini sungai -  
sungai yang mengalir menjadi tempat buangan sampah, limbah 
industri, serta limbah rumah tangga. Beberapa sungai telah 
mengalami pendangkalan dan penyempitan, di samping itu 
bantaran sungai sudah penuh dengan pemukiman, sehingga 
sungai tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber air bersih. 
Di kota - kota besar pasokan air bersih berkurang sampai 40% 
oleh berbagai sebab, mulai dari pencemaran sampai kurang 
baiknya fasilitas air yang tersedia. Mahalnya air bersih 
menyebabkan banyak penduduk sulit memenuhi kebutuhan air 
bersih. Menurunnya kualitas air dapat menyebabkan 
penyebaran berbagai penyakit baik yang menular ataupun tidak 
menular. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui air 
antara lain yang disebabkan oleh parasit seperti kecacingan, 
penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti tifus, 
kholera, disentri.dan beberapa jenis penyakit yang ditularkan 
oleh virus seperti  diare  rotavirus,  hepatitis, polio dan 
sebagainya. 

Di samping itu air yang tercemar dapat menyebabkan 
keracunan pada manusia, misalnya akibat logam berat limbah 
industri seperti kadmium, Pb, air raksa, arsen. Logam tersebut 
dikeluarkan melalui saluaran pencernaan, tetapi sebagian akan 
terakumulasi di dalam ginjal, hati. Efek logam kadmium di 
dalam tubuh dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah dan 

gagal jantung, sedangkan keracunan air raksa dapat 
mengakibatkan cacat bawaan. Karena air bersih sangat 
dibutuhkan, bermuculan berbagai usaha  air minum  baik air 
minum dalam kemasan maupun air minum isi ulang. Air 
minum dalam kemasan dari pabrik umumnya telah mendapat 
rekomendasi dari Badan POM. Tetapi depot air minum isi 
ulang dapat diragukan mutu kebersihannya.  

Sampai saat ini belum ada peraturan pemberian ijin atau 
rekomendasi kelayakan air minum yang baku ditinjau dari segi  
higiene dan sanitasi air minum isi ulang. Produk air minum isi 
ulang merupakan usaha berskala kecil dan  kadang kadang 
merupakan produksi / usaha  rumah tangga, sehingga higiene 
dan sanitasinya masih diragukan. Oleh sebab itu penulis 
mencoba meneliti tingkat pencemaran pada air minum isi ulang 
dari depot air minum isi ulang di daerah Jabotabek. 
 
TUJUAN PENELITIAN 

Mendapatkan gambaran keadaan higiene air minum isi 
ulang ditinjau dari segi bakteriologi. Mengetahui tingkat 
pencemaran kuman koliform, atau E.coli. Penelitian ini  berupa 
penelitian retrospektif, data diambil dari hasil  pemeriksaan air 
minum isi ulang yang diperiksa di Pusat Penelitian 
Pemberantasan Penyakit tahun 2003 sampai bulan Maret 2004. 
 
BAHAN DAN CARA  
Bahan pemeriksaan 

Bahan berupa spesimen (contoh ) air minum isi ulang yang 
diambil dari beberapa tempat depot air minum isi ulang. Bahan 
terebut diperiksa dengan larutan / media Brilliant Green 
Lactose Bile Broth ( BGLB) 2% dan Lactose Broth. 
 
Cara kerja 
Cara pengambilan air minum isi ulang 
1. Siapkan botol / tempat menampung yang sudah disteril. 
2. Bersihkan kran secara aseptis dengan cara mengusap 

dengan alkohol 70 %, dan diamkan beberapa menit sampai 
sisa alkohol menguap. 
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3. Biarkan air mengalir dari kran selama 3-5 detik, kemudian 
secara aseptis tampunglah air kran yang masih mengalir ke 
dalam botol steril yang telah disiapkan. 

4. Tampung ± 500 ml air minum isi ulang dalam botol. 
5. Setelah itu segera tutup, tutup botol dibersihkan dengan 

alkohol tadi dan masukkan ke dalam kotak pendingin. 
6. Sampel / spesimen tersebut segera diperiksa secara 

bakteriologis di Puslit Pemberantasan Penyakit. 
 
 
Pemeriksaan secara bakteriologis 

Diperiksa jumlah pertumbuhan kuman aerob sebagai 
indikator kebersihan air minum isi ulang dan MPN coliform 
dan E.coli(3). 
Cara : 
1. Siapkan tabung reaksi berisi 10 ml. lactose broth, 

kemudian disusun di rak tabung dan beri tanda nomer urut, 
jumlah air yang akan diperiksa, tanggal pemeriksaan. 

2. Dengan menggunakan pipet steril masukkan 10 ml. contoh 
air ke dalam tabung nomor 1 sampai 5. Tabung ke 6 diisi 
contoh air yang sama sebanyak 1ml. dan tabung ke 7 diisi 
contoh air yang sama sebanyak 0,1 ml. 

3. Masing-masing tabung yang telah terisi sampel 
dihomogenisasi / dikocok sampai air yang diperiksa dan 
larutan yang digunakan untuk memeriksa tercampur rata. 

4. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam inkubator 
dengan suhu 37°C selama 24 jam. 

5. Setelah 24 jam, semua tabung dikeluarkan; catat tabung 
yang menunjukkan reaksi adanya pembentukan gelembung 
udara pada tabung Durham . 

6. Gelembung udara dalam tabung Durham menandakan 
adanya peragian. 

7. Hasil positif ini dilanjutkan ke tes penegasan. 
 
Untuk tes lanjutan atau tes penegasan media yang 

digunakan adalah larutan Brilliant Green Lactose Bile Broth ( 
BGLB ) 2 %. 
• Dari setiap tabung yang positif dipindahkan 

(diinokulasikan) sebanyak 1-2 ose ke dalam 2 (dua) tabung 
konfirmasi masing-masing berisi 10 ml BGLB 2 %. 

• Satu tabung tersebut kemudian diinkubasikan pada suhu 35 
- 37°C selama 24 - 48 jam untuk memastikan adanya 
pertumbuhan kuman koliform, tabung ke dua yang diisi 
sampel yang sama diinkubasikan pada suhu 44º C selama 
24 jam guna memastikan adanya pertumbuhan kuman 
E.coli tinja. 

• Pembacaan dilakukan setelah 24 sampai 48 jam dengan 
melihat jumlah tabung yang menunjukkan positif gas,.baik 
dari tabung yang diinkubasikan pada suhu 37ºC dan yang 
diinkubasikan pada suhu 44º C. 

• Jumlah tabung yang positif kemudian dicocokkan dengan 
tabel MPN, maka akan diperoleh MPN coliform pada 
tabung yang diinkubasikan pada suhu 37º C dan kuman 
E.coli pada tabung yang diinkubasikan pada suhu 44º C. 

Dalam penelitian ini diperiksa pula jumlah kuman aerob yang 
tumbuh pada sampl air minum isi ulang sebagai indikator 
kebersihan air minum isi ulang tersebut. 

Bahan dan Cara pemeriksaan kuman aerob 
Bahan yang digunakan adalah Larutan Phosphate Buffer 

Saline 5 % pH 7,6 untuk pengenceran air ( sampel air ) dan 
Media Total Plate Count Agar untuk menumbuhkan kuman 
aerob. 
 
Cara Pemeriksaan 
1. Siapkan 6 tabung reaksi berisi  9 ml. larutan steril, disusun 

berderet dan diberi tanda mulai tabung 1 sampai tabung ke 
6 dengan kode 101 sampai 106 sebagai kode pengenceran. 

2. Siapkan 7 petridish steril yang masih kosong, enam diberi 
tanda kode yang sama untuk kode pengenceran., ditambah 
satu petridish sebagai kontrol. 

3. Ambil 1 ml. air yang akan diperiksa kemudian masukkan 
ke dalam tabung berisi PBS dan kocok sampai homogen.  

4. Ambil 1ml. sampel yang telah dihomogenisasi tadi, 
masukkan ke dalam tabung 1 sampai 6. 

5. Dari setiap tabung pengenceran diambil 1ml.,  secara 
aseptis tuangkan ke dalam petridish. Petridish ke 7 diberi 
larutan PBS, atau akuades steril,  

6. Kemudian tuangkan 15 - 20 ml. agar Total Plate Count 
Agar dengan suhu ± 50°C ke dalam petridish 

7. Goyangkan petridish berisi sampel yang sudah 
dihomogenisasi dan dicampur dengan Total Plate Count 
Agar, dan biarkan mengental. 

8. Setelah mengental masukkan  ke dalam inkubator selama 
24 jam dengan suhu 37ºC. 

9. Setelah 24 jam keluarkan petridish dan hitung jumlah 
koloni kuman yang tumbuh. 

10. Pembacaan hasil dengan cara menghitung jumlah kuman 
yang tumbuh dikalikan jumlah pengenceran. 

 
Tabel 1.  Jumlah kuman aerob yang ditemukan pada air minum isi ulang 

(tidak memenuhi syarat kesehatan) 
 

Asal sampel Jumlah diperiksa Jml tidak memenuhi 
syarat 

DKI Jakarta  118 38  (32 % ) 
Bogor   32   4  (12,5 %) 
Tangerang   35   7  (20 % ) 
Bekasi   55 21  ( 38 % ) 
Jumlah 240 70  (29 % ) 

 
 
Tabel 2.  Jumlah air minum isi ulang yang masih mengandung kuman 

koliform dan kuman E.coli. 
 

Asal  sampel Jml sampel 
diperiksa 

Jml sampel 
mengandung 
kuman koliform 

Jml sampel 
mengandung 
kuman E.coli 

DKI Jakarta 118 2  (1,7 %) 2  ( 1,7 % ) 
Bogor   32 2  ( 6 %) 2  (6 %  ) 
Tangerang    35 4  (11 % ) 4  ( 11 % ) 
Bekasi   55 0 0 
Jml 240 8  ( 3,6 % ) 8  (3,6 % ) 

 
Tabel 1 memperlihatkan jumlah seluruh sampel yang 

diperiksa sebanyak 240 sampel, 70 sampel (29 %) tidak 
memenuhi syarat. Jumlah air minum yang masih mengandung 
kuman koliform dan E.coli sehingga tidak memenuhi kesehatan 
sebagai air minum dapat dilihat pada Tabel 2. 
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PEMBAHASAN 
Sejumlah 29% air minum dari beberapa depot air minum 

isi ulang  di daerah DKI, Bogor, Tangerang dan Bekasi, tidak 
memenuhi syarat. Penelitian Balai Teknologi Kesehatan 
Lingkungan (BTKL) terhadap air minum isi ulang di daerah 
DKI, hasilnya 26,4 %  masih mengandung kuman koliform. 
Pada tahun yang sama IPB mengadakan penelitian yang sama 
dan hasilnya 26 % air minum isi ulang yang diperiksa masih 
mengandung kuman koliform.(4)  

Perlu diketahui bahwa air minum yang digunakan sebagai 
bahan utama pembuatan air minum isi ulang berasal dari 
berbagai sumber misalnya PDAM (PAM), mata air 
pengunungan, air tanah, air penampungan, air yang diangkut 
dengan mobil tangki air. Air tersebut ditampung dalam suatu 
wadah, kemudian dialirkan melalui pipa dan disaring 
menggunakan alat filter. Air yang telah melalui filter kemudian 
ditampung dan dialirkan ke dalam wadah ( Bagan 1).  

 

Dalam penelitian ini tidak dibedakan asal sumber air yang 
digunakan sebagai bahan baku pembuatan air minum isi ulang. 
Alat penyaring berupa filter juga terdiri dari berbagai macam 
merk. Meskipun demikian semua air yang telah melalui alat 
penyaring seharusnya sudah steril dan bebas kuman baik 
kuman aerob maupun kuman koliform. Adanya kontaminasi 
kuman koliform dan E.coli menandakan air tersebut masih 
tercemar. Untuk itu perlu penelitian / pemeriksaan sumber air 
yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan air minum isi 
ulang, apakah sumber air yang digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan air minum isi ulang masih tercemar ?. Di samping 
itu juga perlu penelitian standar mutu alat atau penyaring. 
Selain itu perlu untuk menjaga higiene sanitasi lingkungan di 
sekitar depot agar tidak terjadi kontaminasi silang dari 
lingkungan sekitar.  

KESIMPULAN  
Sekitar 2 % air minum isi ulang dari DKI Jakarta; 11 % air 

minum isi ulang dari daerah Tangerang dan 6 % air minum isi 
ulang dari daerah Bogor masih mengandung kuman koliform 
dan E.coli, sedang yang berasal dari Bekasi tidak ditemukan 
kuman koliform dan E.coli. Hasil pemeriksaan kuman aerob  
positif pada 32 % air minum isi ulang di daerah DKI, 20 % di 
daerah Tangerang, 12,5 % di daerah Bogor sebanyak dan 38 
%.di daerah Bekasi.  
 
SARAN 
1. Air minum hendaknya direbus terlebih dahulu sampai 

mendidih selama 5-10 menit. sebelum dikonsumsi 
2. Para pengelola/pengusaha depot air minum isi ulang 

sebaiknya memeriksakan airnya ke laboratorium yang 
telah direkomedasikan. 

3. Perlu ada standarisasi alat penyaring  ( filter ).  
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Lampiran I 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI 
NOMOR : 416/MENKES/PER/IX/1990 
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 1990 

DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM 
 

No. Parameter  Satuan 
Kadar 

Maksimum 
yang 

diperbolehkan

Keterangan 

 
 
 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

 
A. FISIKA 
 
Bau 
Jumlah zat padat 
terlarut (TDS) 
Kekeruhan 
Rasa 
Suhu 
Warna 
 
B. KIMIA 
a. Kimia Anorganik 
Air raksa (Hg) 
Aluminium (Al) 
Arsen (As) 
Barium (Ba) 
Besi (Fe) 
Fluorida (Fl) 
Kadmium (Cd) 
Kesadahan (CaCO3) 
Klorida (Cl) 
Kromium, val.6 (Cr) 
Mangan (Mn) 
Natrium (Na) 
Nitrat sebagai N (NO7) 
Nitrit sebagai N (NO2) 
Perak (Ag) 
pH 
 
 
 
Selenium (Se)  
Seng (Zn) 
Sianida (CN) 
Sulfat (SO4) 
Sulfida (sebagai H2S) 
Tembaga (Cu) 
Timbal (Pb) 
 
b. Kimia Organik 
Aldrin dan dieldrin 
Benzene 
Benzo (a) pyrene 
Chlordane (total 
Isomer) 
Chloroform 
2.4-D 
DDT 
Detergen 
1,2-Dichloroethene 
1.1-Dichloroethene 
 

 
 
 
- 

mg/L 
 

Skala NTU 
-- 
° 

Skala TCU 
 
 
 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 
 
 
 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 
 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 

 
 
 
- 

1000 
 

5 
- - 

Suhu  udara 
15 

 
 
 

0,001 
0,2 
0,05 
1,0 
0,3 
1,5 

0,005 
500 
250 
0,05 
0,1 
200 
10 
1,0 
0,05 

6,5-8,5 
 
 
 

0,01 
5,0 
0,1 
400 
0,05 
1,0 

0,05 
 
 

0,0007 
0,01 

0,00001 
0,0003 

 
0,03 
0,10 
0,03 
0,5 

0,01 
0,0003 

 

 
 
 
Tidak berbau 
- - 
 
- - 
Tidak terasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merupakan 
batas mini-
mum dan 
maksimum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 
 
12. 
13. 
 
14. 
15 
16. 
17. 
 
18. 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
Heptachlor dan 
heptachlor epoxide 
Hexachloro benzene 
Gamma-HCH 
(Lindane) 
Methoxychlor 
Pentachlorophenol 
Pestisida total 
2,4,6-trichloro- 
phenol 
Zat organik (KMn04) 
 
C. MIKROBIOLOGIK
 
Koliform Tinja 
 
Total  koliform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Radio Aktivitas 
Aktivitas Alpha  
(Gross Alpha activity). 
Aktivitas Beta 
(Gross Beta activity) 

 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 

 
 
 

Jumlah per 
100 ml. 

Jumlah per 
100 ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bq/L 
 

Bq/L 

 
0,003 

 
0,00001 
0,004 

 
0,03 
0,01 
0,10 
0,01 

 
10 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95%  sampel 
yang 
diperiksa 
selama 
setahun.  
Kadang 
kadang boleh 
ada 3 per 100 
ml sampel 
air, tetapi 
tidak 
berturut-
turut. 

 
Keterangan : 
mg       = miligram 
ml        = mililiter 
L           = Liter 
Bq        = Bequerel 
NTU    = Nepnelometrik Turbidity Units 
TCL     = True Colour Units 
Logam berat merupakan logam terlarut. 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 13 September 1990 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Dr. ADHYATMA, MPH. 
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Makanan Jajanan (Moko) 
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PENDAHULUAN 

Di kota-kota besar dengan segala masalahnya seperti 
kepadatan penduduk, lingkungan kumuh serta kesibukan 
melakukan kegiatan sehari-hari, orang selalu dihadapkan pada 
beberapa masalah antara lain jarak tempat tinggal yang jauh 
dari tempat bekerja untuk mencari nafkah, kemacetan lalu 
lintas, dan pekerjaan yang banyak menyita waktu yang 
semuanya mengakibatkan seseorang tidak punya cukup waktu 
untuk mempersiapkan seluruh keperluannya. Salah satu hal 
yang banyak dihadapi oleh sebagian besar penduduk di kota 
metropolitan adalah masalah pangan. 

Pada umumnya para pekerja harus berangkat ke tempat 
bekerja saat masih sangat pagi agar tidak terhambat kemacetan 
di sepanjang jalan, sehingga para pekerja banyak yang tidak 
sempat menyantap sarapan pagi. Jika di kantor atau di tempat 
kerja tidak disediakan hidangan makan, para pekerja akan 
mencari makan di tempat-tempat penjual makanan, misalnya 
pada pedagang kaki lima, atau sekedar makan jajanan, sehingga 
makanan siap saji dewasa ini merupakan salah satu kebutuhan 
pokok masyarakat.  

Saat ini perkembangan makanan siap saji demikian 
pesatnya, merupakan bagian dari upaya penyediaan pangan 
yang mudah diperoleh oleh sebagian besar golongan 
masyarakat, terutama di dekat perkantoran. Oleh sebab itu 
peranan pengelola dalam tugasnya menyelenggarakan makanan 
yang sehat untuk dikonsumsi sangatlah penting. 

Kondisi makanan siap saji yang sehat akan membantu 
kesejahteraan masyarakat, sebalknya jika tidak sehat akan 
sangat merugikan karena masyarakat dapat terinfeksi atau sakit 
atau keracunan dengan gejala antara lain, sakit perut, mual, 
diare, biasanya disertai muntah dan pusing kepala, bahkan jika 
berat dapat timbul kejang dan akhirnya fatal bila tidak segera 
mendapat pertolongan. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh 
beberapa kuman seperti Salmonella, Shigella, Vibrio 
parahaemolyticus, Clostridium, Staphylococcus dan lain-lain, 
atau disebabkan oleh bahan kimia berbahaya yang terkandung 

dalam makanan misalnya Cadmium, Pb, Arsen, air raksa dan 
lain-lain 

Dalam tulisan ini akan disampaikan analisis beberapa 
makanan jajanan dari pedagang kaki lima, atau makanan dari 
pedagang yang tidak menetap, dan makanan yang dijual di 
mobil toko (moko) di tempat-tempat dekat perkantoran atau 
kegiatan bekerja bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta yang 
bekerja sampai larut malam.  
 
BAHAN DAN CARA KERJA 

Bahan berupa sampel makanan yang diambil dari tempat 
pengolahan makanan. Kemudian sampel diperiksa secara 
bakteriologis di Pusat Penelitian Pemberantasan Penyakit untuk 
mencari kuman patogen. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah makanan yang berhasil diambil dari penjual 
makanan jajanan sebanyak 127 sampel. Setelah diperiksa 
ternyata 23 sampel (%) mengandung kuman. Kuman yang 
terkandung dalam makanan tersebut antara lain: Salmonella 
group E, Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp, dan 
Bacillus. (Tabel 1) 

 
Tabel 1.  Jumlah dan jenis kuman yang ditemukan di makanan  jajanan   

di salah satu pasar induk di DKI Jakarta  (N=127) 
 

Bentuk Makanan ∑ Makanan yang 
Terkontaminasi Prosentase (%) 

Dioven 
Dikukus 
Direbus 
Digoreng 

12 
13 
  2 
  3 

 9,45 
10,23 
  1,11 
  1,58 

Jumlah 31 24,44 

 
Tabel 1 terlihat bahwa 24,44% (31 dari 127 yang 

diperiksa) makanan terkontaminasi kuman yang jenisnya dapat 
dilihat di Tabel 2. 
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Tabel 2. Jenis kuman yang ditemukan di makanan jajanan (N=127) 
 

No Jenis Kuman Jumlah Makanan 
Terkontaminasi 

Prosentase 

1 Salmonella Group E 1 0,8 
2 Entamoeba Coli 

Patogen 
1 0,8 

3 Staphylococcus 
aureus 

3 2,4 

4 Pseudomonas sp 3 2,4 
5 Bacillus sp 23 18,1 

 
Hasil uji petik pemeriksaan makanan di mobil toko yang 

dilakukan oleh Direktorat Higiene dan Sanitasi Dirjen 
Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) memperlihatkan hasil 
seperti pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Jenis dan Jumlah Kuman yang ditemukan di Mobil Toko 
 

No Jenis Sampel ∑ Diperiksa Positif  E. Coli 
1 
2 
3 

Makanan 
Minuman 
Sumber Air Bersih 

25 
25 
25 

22 
10 
4 

  75 36 
Sumber dari Dirjen P2M PLP Subdit HSN tahun 1998. 
 

Dari 75 sampel, 36 sampel mengandung kuman, 3 (8,33%) 
V.cholera, 12 E. coli patogen dan 21 sampel. Jumlah kuman 
aerob tidak memenuhi syarat sebagai makanan bersih menurut 
peraturan dari Departemen Kesehatan. 

  
Tabel 4 . Hubungan antara kontaminasi makanan dengan sanitasi TPM 
 

No Kontaminasi 
Makanan Sanitasi TPM 

Hasil Epiinfo 
X2 (P) 

1 Makanan Penempatan Makanan P= 0,007 
2 Makanan Tempat Penyajian P= 0,007 
3 Makanan Tempat Penyimpanan 

dingin 
P= 0,007 

4 Makanan Sarana Pencucian Alat P= 0,007 
 
Tabel 5 . Hubungan antara sanitasi dengan kontaminasi minuman dan 

air bersih 
 

No Kontaminasi Sanitasi X2 = (P) 
1 Minuman Kondisi Air Pencucian 0,009 
2 Air Bersih Tempat Penyajian 0,022 

 
Peraturan tersebut antara lain menyatakan  bahwa makanan 

yang memenuhi syarat kesehatan adalah jika tidak mengandung 
kuman patogen serta tidak mengandung zat berbahaya menurut 
yang telah ditentukan serta jumlah kuman aerob dalam 
makanan tidak boleh melampaui jumlah angka kuman pada 
makanan. 

Analisis menggunakan EpiInfo menunjukkan ada hubungan 
antara makanan dengan kontaminasi makanan, hubungan 
antara makanan dengan cara menempatkan makanan (p=0,007). 
hubungan makanan dengan tempat penyajian (p=0,007), antara 
makanan dengan tempat penyimpanan (p=0,07) dan hubungan 
antara makanan dengan sarana pencucian alat (p=0,009). Ada 
hubungan antara sanitasi dengan kontaminasi air minum, 

sarana pencucian (p= 0,045) dan makanan pemanasan ulang 
(p= 0,0009) (Tabel 4). 

Dapat dikatakan bahwa kontaminasi makanan di mobil 
toko (moko) dipengaruhi oleh cara penempatan makanan, alat 
menempatkan makanan, tempat penyajian, tempat 
penyimpanan makanan di alat pendingin dan sarana pencucian 
alat. Sedangkan kontaminasi minuman dipengaruhi oleh 
keadaan sarana pencucian alat, kontaminasi air bersih sendiri 
dan tempat penyajian. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kondisi lingkungan yang kurang bersih dapat menyebabkan 
pencemaran makanan di tempat penjualan makanan dari mobil 
toko. Sedangkan kontaminasi makanan jajanan mungkin pada 
saat makanan tersebut dijajakan, mungkin pula dari lingkugan 
tempat makanan tersebut dijajakan. Perlu diketahui bahwa ada 
perbedaan cara memasak antara makanan jajanan dan makanan 
dari mobil toko ;  makanan jajanan adalah makanan yang telah 
dikemas, dimasak dari industri rumah tangga, kemudian dalam 
dijajakan keadaan sudah terolah dan siap dikonsumsi tanpa 
memerlukan perlakuan untuk menempatkan makanan, dan lain-
lain., sedangkan makanan mobil toko mempunyai beberapa 
cara penyediaan makanan, sebagian ada yang diolah atau di 
masak di tempat berjualan, dan dihidangkan menggunakan 
peralatan makan. 
 
KESIMPULAN 

Hasil pemeriksaan bakteriologik atas 127 makanan jajanan 
dan makanan di mobil toko sebanyak 31 (24,44%) makanan 
terkontaminasi kuman; mungkin karena kontaminasi pada saat 
pengangkutan (transportasi) dari tempat pengolahan menuju 
tempat penjualan atau di tempat penjualan. 

Sedangkan hasil pemeriksaan 75 sampel makanan di mobil 
toko, 36 sampel (48%) terkontaminasi; ada hubungan antara 
kontaminasi dengan cara menempatkan makanan, tempat 
penyajian, tempat penyimpanan, serta sarana pencucian alat 
serta ada hubungan antara makanan dengan pemanasan ulang.        
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PENDAHULUAN 

Wilayah Republik Indonesia terdiri dari banyak pulau, 
perairan, hutan tropis yang berpotensi untuk area wisata. 

Namun faktor iklim tropis dengan sinar matahari yang 
berlimpah berisiko tinggi terhadap kerusakan kulit akibat sinar 
ultra violet (UV) dari sinar matahari, termasuk terhadap 
wisatawan, terutama yang sering berjemur di tepi pantai karena 
ditambah lagi dengan pantulan sinar UV oleh permukaan laut. 
Di samping itu faktor air (kolam renang, laut) yang digunakan 
untuk berenang juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit 
seperti Mycobacteria marinum yang dilaporkan dapat 
menyebabkan penyakit kulit swimming pool granuloma atau 
Buruli ulcer. Serta kulit yang luka juga dapat diinfeksi oleh 
Mycobacterium chelonae. Kuman-kuman terssebut masih 
sensitif terhadap clarythromycyn, doxycyclin, cotrimoxazole 
and rifampin.(2)

Berdasarkan hal di atas faktor-faktor eksternal (polusi, air, 
makanan dan minuman yang kurang higienis atau tercemar 
patogen, sinar ultra violet dari matahari) penting untuk 
diperhatikan di samping faktor internal (kondisi kesehatan 
wisatawan, vaksinasi yang direkomendasikan, dll), untuk 
melindungi para wisatawan dari hal-hal yang tidak diinginkan 
dan agar mereka tetap sehat selama perjalanan. 

Makalah ini bertujuan untuk memberi beberapa masukan 
tentang masalah kesehatan, terutama kesehatan kulit, cara 
menanggulangi, cara mencegah serta pengobatan.      
 
HAL - HAL UMUM YANG PERLU PERHATIAN 
A.  Vaksinasi 

Telah direkomendasikan berbagai jenis vaksinasi seperti: 
Polio, Tetanus,Typhoid, Hepatitis A,Hepatitis B,Yellow 

Fever, Dipteria, Malaria, Para wisatawan perlu berkonsultasi 
dengan  pihak yang berkompeten untuk menentukan jenis 
vaksinasi yang harus dilaksanakan sebelum berangkat.(1,3) 
Wisatawan yang berencana tinggal lebih dari 3 bulan di seluruh 
negara berkembang yang menurut WHO prevalensi TBnya 
melebihi 100 kasus per 100.000 penduduk/ populasi 
memerlukan catatan hasil PPD test.  

B.  Food- and water-borne diseases 
Beberapa penyakit meliputi  hepatitis A, typhoid fever, 

diare yang penularannya melalui kontaminasi air, serta 
makanan terkontaminasi, perlu diwaspadai.(1)

 
C.  Polusi di area urban   

Polusi bisa mencetuskan masalah respirasi/ pernapasan 
meliputi: asma pada anak dan dewasa. 
 
MASALAH KESEHATAN KULIT 

Meliputi pengaruh sinar matahari serta faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi kesehatan kulit (kelembapan, polusi, 
temperatur ekstrim, angin, air, kurang tidur, nutrisi, stres fisik 
psikologik), dan masalah kesehatan kulit akibat infeksi selama 
melaksanakan wisata. 
 

LATAR BELAKANG  
Kulit merupakan organ yang langsung terkena trauma dan 

kerusakan akibat kontak dengan alam sekitarnya. 
Fungsi kulit adalah: 

1. Sebagai pembungkus untuk melindungi alat-alat dalam, 
mencegah kontak dengan bahan berbahaya dari luar serta 
menjaga tubuh dari kekeringan yang dilakukan oleh 
stratum korneum. Sedangkan mekanisme perlindungan dan 
penyerapan sinar ultraviolet yang berbahaya dari pancaran 
sinar matahari, dilakukan oleh pigmen melanin yang 
dibentuk oleh sel melanosit. 

2. Alat sekresi yang berperan dalam respon fisiologik 
maupun patologik, antara lain dilakukan oleh kelenjar 
keringat dan kelenjar sebasea. 

3. Fungsi imunologik yang berperan dalam reaksi kekebalan 
tubuh.  

Daerah tropis banyak memperoleh sinar matahari dibandingkan 
belahan bumi lainnya, memperbesar risiko kerusakan kulit 
akibat pancaran sinar ultra violet (UV) dari sinar matahari.(11) 
yang juga mengenai wisatawan yang berkunjung dan tinggal 
lama di daerah tropis terutama yang suka berpesiar di pantai, 
karena permukaan air juga akan memantulkan kembali sinar 
UV yang diterimanya.(3)
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Sinar matahari yang tampak (visible light, 400-800 nm), 
tidak menimbulkan kerusakan, Tapi di sebelahnya terdapat 
sinar infra merah (infra red = IR, 1300-1700 nm) yang 40% 
bagiannya mencapai bumi, dan berpengaruh terhadap proses 
photo aging (penuaan yang disebabkan oleh sinar matahari). 
Gabungan antara sinar IR dengan UV-B akan menyebabkan 
kerusakan dermis (dermal elastosis) dan berbagai keganasan 
kulit. Sinar matahari yang pada umumnya menyebabkan warna 
kemerahan (eritema), mempermudah timbulnya keganasan 
kulit karena sifat sinar tersebut yang merangsang pembelahan 
sel epidernis secara tidak teratur.(4)

Sinar UV yang mempengaruhi kehidupan biologik 
mempunyai panjang gelombang antara 250-400 nm, dengan 
pembagian segmen sbb: 
- Segmen UV-A dengan panjang gelombang 320-400 nm, 

paling banyak mencapai bumi - 100 kali UV-B, tetapi 
dengan kekuatan lemah - 1:1000 UVB. Segmen sinar ini 
masuk ke dalam dermis, menyebabkan kerusakan jaringan 
dermis sehingga proses penuaan dipercepat, menyebabkan 
reaksi fotosensitivitas dan bersama UV-B berperan dalam 
proses keganasan kulit. 

- Segmen UV-B, antara 290-320 nm, merupakan sinar 
terkuat yang mencapai bumi. Kerusakan kulit yang 
ditimbulkan berada di bagian bawah epidermis, berupa 
luka bakar (sunburn), kelainan pra-kanker dan keganasan. 
Lapisan ozon mengabsorpsi 90% segmen UV-B terutama 
pada panjang gelombang 290-300 nm. 

- Segmen UV-C antara 200-290 nm, merupakan sinar 
terkuat, yang diabsorpsi oleh lapisan ozon sehingga tidak 
mencapai permukaan bumi. Tetapi dengan adanya 
kebocoran lapisan ozon saat ini dan penurunannya 
sebanyak 8% setiap dekade, maka sinar UV-C dapat 
mencapai bumi dan sangat membahayakan lingkungan. 
Pembentukan radikal bebas intrasel yang reaktif akan 
mempercepat proses kerusakan dan penuaan kulit.(4) 

 
PENGOBATAN   

Permasalahan kulit akibat sinar matahari dapat diatasi 
dengan pengobatan.(4)

 
Anti oksidan 

Berfungsi membatasi kerusakan akibat radikal bebas 
dengan cara mencari, mengambil, menghambat serta 
melindungi dari oksigen reaktif yang diproduksi oleh radikal-
radikal bebas, sehingga dapat mengurangi peradangan akibat 
sinar UV, yaitu: 
- Vitamin E, perlindungan terhadap fototoksisitas UV-A 

dan UV-B, serta radikal bebas sebanyak 60%  
- β karoten, bekerja sebagai pro vitamin A, yang 

mengurangi efek eritema UV-B . 
- Vitamin C, bekerja sebagai prooksidan dan anti oksidan. 

Absorpsi sinar UV-A dan UV-B dikurangi 40- 60%. 
- Fenol sintetik, meningkatkan proteksi sehingga me-

ngurangi kerusakan sel. 
- Asam retinoat, mampu memperbaiki kerusakan kulit 

akibat sinar matahari; menghilangkan kerut / keriput dan 
hiperpigmentasi. 

- Chemical peeling, hasilnya berupa pengelupasan kulit, 
untuk peremajaan kulit, akan menghilangkan garis-garis/ 
keriput. 

- Pengobatan spesifik, seperti pengobatan dengan sinar 
laser, peeling kimiawi  

 
Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya proses penuaan 
dini (premature aging) (5): 
1. Faktor yang berhubungan dengan UV, radiasi sinar X, 

polusi udara yang berasal dari mobil, dari pabrik, freon, 
asap rokok, bahan kimia eksogen dan endogen, serta 
makanan tinggi karbohidrat dan kalori. 

2. Faktor penyebab terjadinya kekeringan misalnya : cara 
perawatan kulit yang salah, kosmetik yang tidak sesuai. 
Kelembapan udara yang rendah, ruang ber AC, kipas 
angin, suhu dingin dan panas akan mempercepat 
penguapan air dari kulit, sehingga menyebabkan kulit 
menjadi kering. 

3. Pengaruh sinar matahari yang menahun/kronik dapat 
menyebabkan kerusakan kulit akibat efek fotobiologik 
sinar UV yang menghasilkan radikal bebas; akan  
menimbulkan kerusakan protein dan asam amino yang 
merupakan struktur utama kolagen dan elastin, kerusakan 
pembuluh darah kulit dan menimbulkan kelainan 
pigmentasi kulit. 

4. Faktor-faktor lain, yaitu gizi buruk, penyakit menahun, 
minuman keras, kopi berlebihan, stres, dll. 

UV-A (Ultra Violet A), dapat menyebabkan melanoma, dan 
menyebabkan penuaan dini (premature aging).(6)  Hampir 1.500 
orang dengan melanoma maligna, meninggal di UK setiap 
tahunnya.  
 
Masalah kulit dan pemeliharaannya / healthy skin care 

Iklim tropis termasuk di Indonesia dengan angin kencang 
dan sinar matahari terik yang memancarkan sinar ultra violet 
dapat mempengaruhi kesehatan kulit sampai merusak kulit 
seseorang. Paparan sinar matahari merupakan salah satu faktor 
untuk timbulnya:  

Hiperpigmentasi / spot atau bintik hitam terutama di 
wajah, tangan dan kaki. Selain bercak hitam, bisa pula timbul 
bercak putih dengan ukuran 2- 5 mm, di daerah - daerah yang 
terpajan sinar matahari yaitu: tangan, lengan bawah dan 
tungkai bawah.    

Hiperplasia kelenjar sebasea (kelenjar minyak) kulit, 
yang ukurannya bertambah besar, berbentuk bulat, diameter 1- 
5 mm, menonjol, satu atau lebih, lunak bewarna kekuningan 
disertai lekukan di tengah, sering terdapat di daerah yang 
terpajan sinar matahari.   

Karsinoma sel skuamosa, sering dijumpai di daerah 
tungkai, wajah bagian atas, telinga, dan daerah mukokutan 
(batas antara kulit dan mukosa). Insidennya  meningkat dengan 
bertambahnya umur dan pajanan sinar matahari.  

Dapat berupa luka yang meluas dengan tepi keras dan 
dasar jaringan granulasi mudah berdarah. Dapat pula berupa 
tumor dengan permukaan berbenjol-benjol seperti kembang 
kol, bewarna merah atau pucat, berbau khas, rapuh, mudah 
berdarah. 
       Melanoma maligna merupakan tumor kulit yang paling 
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berbahaya, berasal dari sel pigmen kulit. Lokasi dilaporkan 
terbanyak di tungkai bawah, kemudian badan, kepala / leher, 
tungkai atas dan kuku. Bentuk klinis yang paling sering 
dijumpai adalah berupa bercak dengan ukuran beberapa mm 
sampai beberapa cm, warnanya bervariasi (kehitaman, putih, 
biru) berbatas tegas dengan sedikit penonjolan di permukaan 
kulit. 
 
Pencegahan 
- Tidak terlalu lama terpajan sinar matahari yang kuat 
- Memakai baju yang dapat melindungi dari sinar matahari 
- Memakai payung atau topi 
- Memakai cream pelindung yang sesuai 
- Makan vitamin yang dapat bekerja sebagai antioksidan dan 

dapat menangkap radikal bebas (Vitamin E, C, B, β- 
karoten dan glutation). 

- Diet tinggi protein, rendah karbohidrat dan lemak jenuh, 
banyak makan buah segar. 

- Melindungi kulit dari luka, melindungi mata dari air 
patogen/tersangaka tercemar kuman saat berenang, mandi 
dengan sabun anti kuman, mencuci mata setelah selesai 
berenang.   

-  Tidur atau istirahat yang cukup   
-  Air yang cukup, untuk minum, mandi, dll 
-  Melakukan exercise, yang dapat menstimulus sirkulasi.  
-  Mengurangi/mencegah stres  fisik dan psikologis. 
- Mencegah paparan zat toksik seperti merokok, kopi, 

alkohol dan beberapa tipe pengobatan yang dapat memberi 
efek antara lain pengeringan kulit, dehidrasi kulit, dll.(5)

 
Uncontrollable factors / faktor yang tak bisa dikontrol, 
meliputi: 
- Natural ageing / penuaan alamiah karena bertambahnya 

usia, bisa ditunda dengan perawatan yang tepat.  
- Sinar matahari - paparan sinar matahari dalam waktu lama 

merusak kulit. 
Kelembaban  udara. 
- Temperatur ekstrim mengurangi kelembaban kulit 
- Angin membawa debu dan kotoran yang dapat masuk ke 

pori-pori kulit . 
- Polusi, udara kotor dapat juga memasuki pori-pori kulit, 

berpotensi menyebabkan iritasi kulit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllable Factors / faktor yang dapat dikontrol  meliputi: 
- Tidur, tidur yang cukup memadai, tenang, merupakan 

kontribusi untuk proses regenerasi seluruh jaringan tubuh, 
termasuk kulit 

- Air, memperbaiki sirkulasi dan mengegah dehidrasi. 
- Nutrisi, buah-buahan segar, sayuran, dilengkapi dengan 

vitamin dan mineral, penting untuk perawatan kulit sehat. 
- Exercise, menstimulus sirkulasi dan menguatkan otot 

tubuh. 
- Stress, fisik dan psikologik yang lama mengganggu sistim 

kimia tubuh, sirkulasi hormon dan aliran darah, juga 
berpengaruh pada kulit. 

- Zat toksik,  merokok, minum kopi, alkohol, dan beberapa 
zat terentu, dapat merusak kulit. Memecahkan kapiler dan 
membuat kulit kering.  

 
 
KESIMPULAN 

Telah diuraikan beberapa permasalahan penyakit dan 
kelainan kulit yang dapat disebabkan oleh pengaruh sinar UV 
matahari, pengaruh lingkungan (air, kelembapan,dll)  dan cara 
cara  pencegahannya. 
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ABSTRAK 
 

 Instalasi gawat darurat difasilitasikan oleh RSUD Bantul untuk penanganan kegawat-
daruratan medis rumah sakit. Kegiatannya sejak 5 tahun terakhir menghasilkan peningkatan angka 
rata-rata kunjungan pasien sebesar 5,4% setiap tahunnya, namun waktu penanganan setiap 
kasusnya masih lebih lama 15 menit dari standar mutu pelayanan berdasarkan angka 
keterlambatan waktu penanganan kegawatdaruratan.     

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan pengaruh waktu penata-
laksanaan kegawatdaruratan medis terhadap mutu pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD 
Bantul. Penelitian ini dilakukan secara prospektif observasional dengan jenis kuantitatif, di 
instalasi gawat darurat RSUD Bantul, Jogjakarta, berdasarkan hasil pengisian daftar waktu yang 
telah ditentukan. Kemudian data yang diperoleh, dianalisis terhadap kriteria skala mutu pelayanan 
kegawatdaruratan medis yang ditentukan dan dilakukan pengujian secara statistik.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penanganan kegawatdaruratan medis rata-rata 
ialah 12,51 menit, dengan waktu pelayanan rata-rata tersering ialah 10 menit, dan hasil analisis 
mutunya menunjukkan bahwa waktu penanganan kegawatdaruratannya tidak terlambat atau dapat 
mencegah kematian sampai 30% dari kasus kegawatdaruratan. Kemudian hasil uji statistik 
menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan medis 
dengan mutu pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Bantul secara bermakna.  

 Kesimpulan penelitian ini adalah waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan medis ber-
pengaruh terhadap mutu pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Bantul. 

 
Kata kunci : Waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan, Mutu pelayanan. 

 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia tahun 1993, RSUD Bantul ditetapkan menjadi 
Rumah Sakit Umum Daerah kelas C milik Pemerintah 
Kabupaten Bantul, dan tahun 1998 telah mendapatkan 
pengakuan (akreditasi penuh) dalam pemenuhan standar 
pelayanan kesehatan untuk 5 bidang pelayanan yaitu pelayanan 
gawat darurat, medis, keperawatan, rekam medis dan 
administrasi manajemen rumah sakit.(1)   

Sejak 5 tahun terakhir pelayanan oleh RSUD Bantul 
mengalami peningkatan seperti peningkatan angka kunjungan 

rawat jalan rata-rata pertahun sebanyak 1.606 pasien (2,8%) 
dan rawat inap sebanyak 814 pasien (14,7%), angka BOR (bed 
occupancy rate) dan LOS (length of stay) rata-rata pertahun 
sebesar 1% (0,2%).(1,2)  

Instalasi Gawat Darurat adalah salah satu instalasi di 
RSUD Bantul yang difasilitasikan untuk memberikan 
penanganan kegawatdaruratan medis kepada masyarakat 
(pasien) selama 24 jam.(3) Kegiatan harian dan pengaturan 
manajemen di Instalasi Gawat Darurat RSUD Bantul dipimpin 
oleh seorang dokter umum sebagai kepala instalasi.(3) 

Pelaksanaan kegiatan penanganan kegawatdaruratan medis di 
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Instalasi Gawat Darurat RSUD Bantul dilakukan secara 
bersama-sama (team work) antara tenaga medis (dokter umum) 
dan paramedis yang penugasan kinerja hariannya dibagi 3 shift 
(pagi, siang, dan malam) dengan jumlah tenaga medis dan 
paramedis terbanyak pada masa shift pagi.(3) Peralatan untuk 
kebutuhan penanganan kegawatdaruratan medis cukup tersedia 
di instalasi ini seperti bagging, manometer dan tabung oksigen 
(O2), monitor ECG (electrocardiogram) dengan defibrilator-
nya, nebulizer, dan perlengkapan bedah minor.(3) Pencatatan 
dan pelaporan administrasi dilakukan umumnya oleh para 
tenaga paramedis yang dikoordinasikan oleh seorang paramedis 
yang telah ditentukan.(3)

Dalam era globalisasi yang hiperkompetitif, sudah saatnya 
setiap instalasi gawat darurat rumah sakit dapat memberikan 
pelayanan berkualitas (sistematis dan berkelanjutan), yang 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan (pasien) sehingga dapat 
memberikan kepuasan sebagai strategi memenangkan 
persaingan.(4) Karakteristik pelayanan medis yang bermutu dan 
sesuai kebutuhan, yang dapat menghasilkan kepuasan para 
pelanggan (pasien) di antaranya adalah kecepatan dan 
ketepatan pemberian penatalaksanaan medis secara efektif, 
efisien, di samping kenyamanan, empati, respek, atau 
dukungan, dan lain-lain.(4,5) Indikator mutu sederhana atau 
minimal yang dapat diamati dari hasil pemberian pelayanan 
medis di instalasi gawat darurat rumah sakit di antaranya 
adalah angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat 
(emergency response time rate).(6)

Data hasil kegiatan di instalasi gawat darurat RSUD 
Bantul menunjukkan bahwa sejak 5 terakhir telah terjadi 
peningkatan angka rata-rata kunjungan pasien setiap tahunnya 
sebanyak 465 pasien (5,4%).(3) Di sisi lain mutu penanganan 
kegawatdaruratan medis di instalasi ini masih belum optimal. 
Hal ini ditunjukkan dengan lamanya waktu penanganan 
kegawatdaruratan pasien yaitu rata-rata + 30 menit atau lebih 
lama 15 menit dari standar mutu pelayanan yang didasarkan 
pada angka keterlambatan waktu penanganan pertama gawat 
darurat (emergency response time rate).(6)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan 
membuktikan pengaruh waktu penetalaksanaan kegawat-
daruratan medis terhadap mutu pelayanan di instalasi gawat 
darurat RSUD Bantul. 

 
BAHAN DAN CARA  

Penelitian ini dilakukan secara prospektif observasional 
dengan jenis kuantitatif, di Instalasi Gawat Darurat RSUD 
Bantul, Yogyakarta, berdasarkan hasil pengisian daftar waktu 
penatalaksanaan kegawatdaruratan medis selama bulan Maret 
tahun 2002 (1 bulan). Subyek penelitiannya adalah seluruh 
tenaga medis yang terdiri dari 13 dokter umum (5 dokter 
bersertifikat ATLS - advance traumatic life support, 2 dokter 
bersertifikat ACLS - advance cardiac life support), dan 13 
paramedis (11 paramedis bersertifikat PPGD - pelatihan 
penanganan gawat darurat). Data waktu penatalaksanaan 
kegawatdaruratan medis diperoleh dari lamanya waktu 
penanganan kegawatdaruratan medis (pasien) sampai keadaan 
kegawatdaruratannya telah stabil atau dikendalikan.(6)     
Kegawatdaruratan medis adalah kondisi atau keadaan penyakit 

yang bersifat bahaya atau menimbulkan penderitaan yang 
sangat dirasakan oleh pasien, dan/atau bersifat mengancam 
jiwa dan memerlukan pertolongan segera.(7)    

 
Penelitian ini dilakukan dalam 7 tahap yaitu: 
1. Pembuatan daftar isian tempat pencatatan data waktu 

penatalaksanaan kegawatdaruratan medis di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Bantul. 

2. Pemberian daftar isian tersebut dan mensosialisasikan cara 
pengisian kepada para tenaga medis/paramedis/karyawan 
instalasi tersebut. 

3. Pengisian daftar isian tersebut terhadap kunjungan pasien-
pasien yang mempunyai kasus kegawatdaruratan medis 
oleh para tenaga medis/paramedis/karyawan yang telah 
ditentukan disaksikan oleh minimal 1 orang teman 
sejawatnya di Instalasi Gawat Darurat selama bulan Maret 
tahun 2002 (1 bulan). 

4. Pengumpulan dan penyerahan data dari daftar isian 
tersebut yang telah terisi pada waktu yang telah ditentukan 
kepada kepala instalasi gawat darurat RSUD Bantul. 

5. Penentuan kriteria mutu pelayanan kegawatdaruratan 
medis yang didasarkan pada angka keterlambatan 
pelayanan pertama gawat darurat (Emergency Response 
Time Rate) yang telah ditentukan.  

6. Pemasukan data dari daftar isian tersebut (data entry) ke 
dalam program komputer (SPSS 9.0). 

7. Pengamatan, analisis dan pembuktian korelasi-regresi 
antara data waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan 
dengan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis yang 
didasarkan pada angka keterlambatan waktu pelayanan 
pertama gawat darurat (Emergency Response Time Rate) 
menggunakan uji statistik (analisis korelasi-regresi-SPSS 
9.0). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil pengamatan data dan pembahasaannya. 

Dari seluruh kasus yang diteliti selama bulan Maret 2002 
(1 bulan), waktu rata-rata yang digunakan untuk 
penatalaksanaan setiap kasus kegawatdaruratan, baik kasus 
bedah maupun non bedah, di Instalasi Gawat Darurat RSUD 
Bantul adalah 12,51 menit. Waktu tercepat selama beberapa 
detik (0 menit) terjadi rata-rata pada 3 kasus (31%) dari 
keseluruhan kasus kegawatdaruratan, baik kasus bedah maupun 
kasus non bedah. Waktu terlama 79 menit terjadi rata-rata pada 
1 kasus (0,9%) dari keseluruhan kasus kegawatdaruratan, baik 
kasus bedah maupun kasus non bedah, dengan waktu terlama 
pada pemberian pelayanan kegawatdaruratan kasus bedah 
(diagnosis clavicula fracture) yaitu selama 90 menit dan kasus 
non bedah (diagnosis kejang demam) yaitu selama 58 menit. 
Waktu rata-rata paling sering dalam penatalaksanaan 
kegawatdaruratan medis di instalasi gawat darurat RSUD 
Bantul adalah selama 10 menit yang terjadi rata-rata pada 20 
kasus (19%) dari keseluruhan kasus kegawatdaruratan, baik 
kasus bedah maupun kasus non bedah. 

Dari seluruh kasus yang diteliti selama bulan Maret 2002 
(1 bulan), mutu pelayanan kegawatdaruratan medis rata-rata 
yang dihasilkan dari seluruh kasus di Instalasi Gawat Darurat 
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RSUD Bantul, baik kasus bedah maupun non bedah, bernilai 
6,09 ukuran skala mutu (SM). Mutu pelayanan kegawat-
daruratan medis terbaik bernilai rata-rata 8 SM yang terjadi 
rata-rata pada hampir 8 kasus (7,16%) dari seluruh kasus 
kegawatdaruratan, baik kasus bedah maupun non bedah. Mutu 
pelayanan kegawatdaruratan medis terburuk bernilai rata-rata 3 
SM yang terjadi rata-rata pada 2 kasus (1,9%) dari seluruh 
kasus kegawatdaruratan, baik kasus bedah maupun kasus non 
bedah. Mutu pelayanan kegawatdaruratan medis yang paling 
sering dihasilkan dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan 
medis di instalasi gawat darurat RSUD Bantul rata-rata bernilai 
6 SM yang terjadi rata-rata pada 21 kasus (19,63) dari 
keseluruhan kasus kegawatdaruratan, baik kasus bedah maupun 
non bedah.  

Dari seluruh kasus yang diteliti selama bulan Maret 2002 
(1 bulan), pelayanan kegawatdaruratan medis di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Bantul paling sering tidak mengalami 
keterlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kekerapan/frekuensi 
tersering muncul angka nol (0) sebanyak 75 kasus (70,1%) dari 
keseluruhan kasus kegawatdaruratan, baik bedah maupun non 
bedah, yang menunjukkan pemberian pelayanan 
kegawatdaruratan medis sebagian besar tidak mengalami 
keterlambatan atau waktu pelayanan kurang dari 15 menit. 
(lihat lampiran). Pemberian penatalaksanaan kegawatdaruratan 
medis di instalasi gawat darurat RSUD Bantul rata-rata 
memerlukan waktu kurang dari 15 menit untuk keseluruhan 
kasus kegawatdaruratan medis, Apabila hal ini disesuaikan 
dengan ukuran skala mutu (SM) yang telah ditentukan 
berdasarkan pada angka keterlambatan waktu standar 
penatalaksanaan kegawatdaruratan medis, maka mutu 
pelayanannya akan bernilai tidak terlambat/sesuai standar mutu 
atau dapat mencegah kematian (pasien) sampai dengan 30% 
(angka kematian pada puncak kedua) untuk kasus-kasus 
kegawatdaruratan medis yang bersifat traumatik (bedah)(8,9) dan 
11,1% untuk kasus-kasus kegawatdaruratan yang berhubungan 
dengan sistem kardiovaskuler (non bedah)(10), dan juga paling 
sering tidak mengalami keterlambatan.  

Penyebab keterlambatan penanganan kegawatdaruratan 
medis di instalasi ini secara teori dapat dievaluasi pada 3 
komponen aspek teknis dalam penilaian mutu pelayanan 
kesehatan yaitu struktur/masukan (input), proses, hasil/keluaran 
(output).(5,7,11-17) Komponen struktur/masukan (input) adalah 
semua hal yang diperlukan untuk terselenggaranya atau 
melengkapi pelayanan kesehatan.(5,12,16-18)  Hal-hal tersebut 
dapat berupa sumber daya yang dimiliki terutama tenaga kerja 
atau sumber daya manusia (man), dana (money), dan pasokan 
sarana/prasarana (material).(5,7,11-17) Komponen proses adalah 
semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan, baik 
tindakan medis maupun non medis.(5,15-17)  Hal-hal tersebut 
dapat berupa pemberian penatalaksanaan kesehatan, faktor-
faktor psikososial pada para pemberi layanan kesehatan, 
perilaku manajemen (misi, visi rumah sakit), budaya rumah 
sakit, kemampuan unsur-unsur penunjang, keadaan atau 
kondisi yang menyangkut pasien sendiri.(5,7,11-17) Komponen 
hasil/keluaran (output) adalah hal-hal yang menunjuk pada 
(hasil) tampilan (performance) pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan, baik tampilan aspek medis maupun non 

medis.(5,15-17)  Hal-hal tersebut dapat berupa hasil pemberian 
pelayanan kesehatan atau pengobatan, hasil pemberian obat 
oleh apotik rumah sakit kepada pasien yang tepat waktu atau 
tidak lama, pencapaian tujuan layanan asuhan, dan lain-
lain.(5,7,11-17)  

Data yang didapat dari keterangan daftar isian waktu 
penatalaksanan kegawatdaruratan medis di Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Bantul menunjukkan bahwa lamanya 
penatalaksanaan kegawatdaruratan medis di Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Bantul disebabkan oleh keadaan umum pasien 
yang sangat buruk, menunggu tempat perawatan lanjutan 
(bangsal rawat) tersedia, kondisi sosial-ekonomi pasien atau 
keluarga/pengantar pasien sehingga menghambat penyediaan 
sarana pengobatan dan penatalaksanaan lanjutan oleh tenaga 
medis/paramedis untuk mengobati pasien, dan menunggu 
konsultasi dokter ahli/spesialis disebabkan masih kurangnya 
pengetahuan, ketrampilan pengalaman dari para tenaga 
medis/paramedis di instalasi gawat darurat RSUD Bantul dan 
belum adanya prosedur tetap (protap) yang jelas dari masing-
masing instalasi di RSUD Bantul.  

Penyebab keterlambatan atau lamanya pemberian 
penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Bantul 
ternyata sebagian besar berhubungan dengan 3 komponen dari 
aspek-aspek teknis penilaian mutu di atas terutama ber-
hubungan dengan komponen struktur/masukan (input) dan 
proses. Alternatif perbaikan secara umum menurut teori yang 
bisa dilakukan minimal mencakup 3 tahap. Tahap pertama 
adalah menetapkan standar prosedur atau prosedur tetap 
(protap). Tahap ke dua adalah menilai kinerja yang ada dan 
membandingkan dengan standar yang sudah disepakati. Tahap 
ke tiga adalah mengupayakan perbaikan kinerja yang 
menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan.(21,25,26) Ketiga 
tahap tersebut akan bisa dijalankan dan bermanfaat baik apabila 
beberapa syarat berikut harus diperhatikan. Syarat-syarat 
tersebut adalah ketiga tahap tersebut harus dilakukan sesuai 
dengan bidang kerja yang digeluti, harus menyampaikan secara 
jelas (transparan) penyimpangan yang ditemukan, harus 
mengacu pada perbaikan di masa datang, dan yang terpenting 
harus dilakukan secara obyektif,(12,17)

 
Hasil uji Korelasi-Regresi dan pembahasannya 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa sebagian besar 
angka korelasi (Pearson correlation) bernilai kurang dari 0,5 
dengan nilai Sig.(2-tailed) rata-rata lebih dari 0,05 (0,01) 
kecuali untuk angka-angka korelasi antara waktu penanganan 
keseluruhan kasus kegawatdaruratan dengan mutu keseluruhan 
kasus kegawatdaruratan, waktu penanganan kegawatdaruratan 
kasus bedah dengan mutu keseluruhan kegawatdaruratan kasus 
bedah, dan waktu penanganan kegawatdaruratan kasus non 
bedah dengan mutu keseluruhan kegawatdaruratan kasus non 
bedah. Angka-angka korelasi lebih dari 0,5 bernilai negatif (-) 
menunjukkan adanya korelasi/pengaruh yang berbanding 
terbalik antar variabel-variabel tersebut. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa sebagian besar rata-
rata angka R dan R adjusted (menunjukkan kekuatan korelasi/ 
pengaruh), antara waktu penanganan keseluruhan kasus 
kegawatdaruratan dengan mutu keseluruhan kasus kegawat-
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daruratan, waktu penanganan kegawatdaruratan kasus bedah 
dengan mutu keseluruhan kegawatdaruratan kasus bedah, dan 
waktu penanganan kegawatdaruratan kasus non bedah dengan 
mutu keseluruhan kegawatdaruratan kasus non bedah, yang 
tertera pada tabel Model Summary lebih dari 0,5, dengan 
Standard Error of The Estimate (SEE), yang menunjukkan 
tingkat kesalahan perkiraan/prediksi regresi, rata-rata bernilai 
kurang dari 1%. Angka Sig. (significancy) yang tertera pada 
tabel ANOVA bernilai rata-rata 0,000. Persamaan koefisien 
regresi rata-rata yang dapat ditentukan adalah:  

 

Mutu Pelayanan = 7,026 + -2,459E-02 (Kasus) +-2,186E-02 
(Bedah) +-3,255E-02 (Nbedah).  
 

      Angka Sig yang kurang dari 0,05 (0,01) hanya terjadi 
antara waktu penanganan keseluruhan kasus kegawatdaruratan 
dengan mutu keseluruhan kasus kegawatdaruratan, waktu 
penanganan kegawatdaruratan kasus bedah dengan mutu 
keseluruhan kegawatdaruratan kasus bedah, dan waktu 
penanganan kegawatdaruratan kasus non bedah dengan mutu 
keseluruhan kegawatdaruratan kasus non bedah. (lihat juga 
lampiran). 

Pengamatan dan analisis terhadap data korelasi-regresi 
terutama menunjukkan bahwa waktu penatalaksanaan 
kegawatdaruratan medis untuk seluruh kasus, baik waktu 
penanganan kegawatdaruratan untuk seluruh kasus atau kasus 
bedah atau kasus non bedah, terhadap mutu pelayanan seluruh 
kasus kegawatdaruratan medis mempunyai korelasi/pengaruh 
yang cukup besar atau kuat, sifat korelasi/pengaruh antar 
variabel yang saling berbanding terbalik, dan memiliki tingkat 
signifikansi/kebermaknaan (probabilitas) antar variabel tersebut 
sangat meyakinkan secara parsial yaitu antara waktu 
penanganan keseluruhan kasus kegawatdaruratan dengan mutu 
keseluruhan kasus kegawatdaruratan, waktu penanganan 
kegawatdaruratan kasus bedah dengan mutu keseluruhan 
kegawatdaruratan kasus bedah, dan waktu penanganan 
kegawatdaruratan kasus non bedah dengan mutu keseluruhan 
kegawatdaruratan kasus non bedah. Hal ini berarti hipotesis nol 
(Ho), yang menyatakan bahwa waktu penatalaksanaan 
kegawatdaruratan medis tidak berpengaruh/korelasi terhadap 
mutu pelayanan, ditolak, sementara hipotesis alternatif (Ha) 
yang diajukan bahwa waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan 
medis, baik kasus bedah maupun non bedah, berpengaruh/ 
korelasi terhadap mutu pelayanannya, diterima. Perkiraan/ 
prediksi terhadap probabilitas atau kemungkinan ini 
mempunyai ketepatan yang tinggi disebabkan mempunyai nilai 
rata-rata kesalahan perkiraan (SEE) yang kurang dari 1%. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembuktian yang dilakukan 
dengan menggunakan uji statistik terhadap data yang 
dihasilkan dari daftar isian keseluruhan waktu penatalaksanaan 
kegawatdaruratan medis di Instalasi Gawat Darurat RSUD 
Bantul, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa waktu 
penatalaksanaan kegawatdaruratan medis berpengaruh terhadap 
mutu pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Bantul. 
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 Lampiran  1. Ukuran  skala mutu penanganan kegawatdaruratan (SM) 

 
Waktu 
(menit) Nilai (SM) Keadaan yang bisa terjadi Mutu 

>=60 3 

• Penatalaksanaan pertama gawat darurat terlambat6. 
• Banyak kematian biologis jaringan dan organ-organ 
    penting, pasien tidak bertahan  hidup lama18,19. 
• Kematian sampai dengan 80% (puncak kematian pertama dan kedua)8,9. 

Paling Lama/Buruk 

30-59 4 
• Penatalaksanaan pertama gawat  darurat terlambat6. 
• Banyak kematian biologis jaringan pasien tidak bertahan hidup lama18,19. 
• Kematian sampai dengan 50% (puncak kematian pertama)8,9. 

Lebih Lama/Buruk 

15-29 5 

• Penatalaksanaan pertama gawat  darurat terlambat6. 
• Kematian klinis dan mulai terjadi kerusakan sel-sel 
    otak yang diikuti oleh proses nekrotisasi jaringan tubuh18,19. 
• Kematian sampai dengan 50% (puncak kematian pertama)8,9. 
• Perbaikan / peningkatan keadaan umum sampai dengan 17%10. 

Terlambat(Buruk) 

10-14 (<15) 6 
• Penatalaksanaan pertama gawat darurat tidak terlambat6. 
• Pencegahan kematian sampai dengan 11,1%10. 
• Pencegahan kematian sampai 30%(puncak kematian  kedua)8,9. 

Sesuai Standar 

5-9 (<15) 7 • Penatalaksanaan pertama gawat darurat tidak  terlambat6. 
• Pencegahan kematian sampai 30%(puncak kematian kedua)8,9. Baik 

0-4 (<15) 8 
• Penatalaksanaan pertama gawat darurat tidak  terlambat6. 
• Pencegahan kematian (organ) secara klinis 
• Pencegahan kematian sampai 80%(puncak kematian pertama dan kedua)8,9. 

Sangat Terampil 

 
 
 
 

Tabel. Penggunaan Waktu Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Medis dan Nilai Mutu Pelayanan di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Bantul Pada  Bulan   Maret Tahun 2002 

 
 Waktu (dalam menit) Mutu (Skala Mutu -SM) 
 Kasus Bedah Nbedah Mutuk Mutub Mutunb K:S 

N 104 47 57 104 47 57 104 
X 12,8 13,89 10,84 6,14 6 6,15 - 

RX 8,75-16,85 7,08-20,7 7,15-14,53 5,81-6,47 5,43-6,57 5,67-6,63 - 
R -28,48-54,08 -22,85-60,63 -16,94-38,62 2,66-9,62 2,13-9,87 2,91-9,39 - 

Dstr. normal normal normal Miring miring miring - 
Min. 0 0 0 3 3 4 0 
Max. 90 90 58 8 8 8 1 

Range 90 90 58 5 5 4 1 
P-10 4 3,8 4 5 4 5 - 
P-25 5 5 5 5 5 5 - 
P-50 10 10 10 6 6 6 - 
p-75 15 15 13 7 7 7 - 
P-90 26 30,6 20 8 8 8 - 

Modus 10 10 10 6 6 6 0 
  
 
Sumber       : Daftar isian keseluruhan waktu penatalaksanaan kegawatdaruratan IGD     
                        RSUD Bantul pada bulan Maret 2002. 
Keterangan  : N  : Jumlah data.                 ;  Min.  : Nilai data terkecil.  
                      X    : Nilai rata-rata (mean).  ;  Max.  : Nilai data terbesar. 
                     RX  : Rentang rata-rata.         ;  Dstr.   : Distribusi nilai data.      
                     K:S  : Perbandingan keterlambatan dengan standar waktu                                                                                
                                (0=tidak terlambat (<15 menit); 1=terlambat (>=15 menit). 
                    P-Y : Persentil ke Y. 
                  Kasus  : Waktu penanganan seluruh kasus kegawatdaruratan.  
                  Bedah   : Waktu penanganan kasus kegawatdaruratan bedah. 
                  Nbedah : Waktu penanganan kasus kegawatdaruratan non bedah. 
                  Mutuk  : Mutu penanganan seluruh kasus kegawatdaruratan.  
                  Mutub   : Mutu penanganan kasus kegawatdaruratan. Bedah.  
                  Mutunb : Mutu penanganan kasus kegawatdaruratan. Non bedah. 
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Tabel Korelasi 

 
  KASUS BEDAH NBEDAH mutu tiap 

kasus 
mutu kasus 

bedah 
mutu kasus 
non bedah 

KASUS Pearson Corr. 1,000 ,096 ,060 -,750 -,104 -,167 
 Sig. (2-tailed) , ,523 ,655 ,000 ,485 ,261 
 N 104 47 57 104 47 47 

BEDAH Pearson Corr. ,096 1,000 ,056 -,067 -,818 -,049 
 Sig. (2-tailed) ,523 , ,706 ,654 ,000 ,742 
 N 47 47 47 47 47 47 

NBEDAH Pearson Corr. ,060 ,056 1,000 -,078 -,128 -,822 
 Sig. (2-tailed) ,655 ,706 , ,564 ,389 ,000 
 N 57 47 57 57 47 47 

mutu tiap 
kasus 

Pearson 
Correlation 

-,750 -,067 -,078 1,000 ,106 ,124 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,654 ,564 , ,478 ,406 
 N 104 47 57 104 47 47 

mutu kasus 
bedah 

Pearson 
Correlation 

-,104 -,818 -,128 ,106 1,000 ,125 

 Sig. (2-tailed) ,485 ,000 ,389 ,478 , ,403 
 N 47 47 47 47 47 47 

mutu kasus 
non bedah 

Pearson 
Correlation 

-,167 -,049 -,822 ,124 ,125 1,000 

 Sig. (2-tailed) ,261 ,742 ,000 ,406 ,403 , 
 N 47 47 47 47 47 47 

 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paling terlambat  

terlambat (buruk)  
lebih lambat 

sesuai standar  

baik  

sangat terampil 

Missing 

Mutu kasus bedah 

lebih lambat  

terlambat   

sesuai standar  

baik  

sangat terampil  

Missing 

Mutu kasus non bedah 
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Keterlambatan : standar

tidak terlambat

terlambat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paling terlambat  

lebih lambat 

terlambat  

sesuai standar 

baik 

sangat terampil  

Mutu tiap kasus 
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ABSTRAK 
 

Pendahuluan : Pada wanita di Indonesia, kanker payudara menduduki urutan ke dua 
terbanyak setelah kanker serviks. Sampai saat ini, walaupun telah ditemukan adanya gen kanker 
payudara yang dapat diturunkan namun penyebabnya masih belum diketahui dengan pasti. 
Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya kanker payudara seperti faktor hormonal, keturunan, 
asupan gizi, pajanan radiasi dan sebagainya. 

Metode : Untuk mengidentifikasi faktor risiko tersebut, di RSUP Dr. M. Djamil Padang 
dilakukan penelitian epidemiologi sejak bulan Agustus 1998 sampai April 2000. Metoda yang 
dipakai adalah studi kasus kontrol; satu kasus dipasangkan dengan dua orang kontrol berdasarkan 
faktor usia dan sosial ekonomi. Kasus yang dipilih adalah wanita yang baru pertama kali 
didiagnosis dengan kanker payudara primer, tanpa memandang stadium klinik sebanyak 70 orang 
dan kontrol dipilih dari pasien wanita yang datang berkunjung ke poliklinik bedah RSUP Dr. M. 
Jamil Padang dengan penyakit selain keganasan sebanyak 140 orang. 

Hasil : Usia penderita tertinggi adalah 46,7 tahun (23 - 72 tahun). Stadium terbanyak adalah 
lanjut lokal (IIIa dan IIIb) sebesar 68,6 %. Faktor - faktor yang meningkatkan risiko kanker 
payudara adalah tidak pernah hamil (OR = 5,91 ; C1 = 2,99-6,59), lama menyusui sangat singkat 
(OR 4; C1 1,8715,7), menopause (OR 1,89), bertempat tinggal di kota (OR 1,3), riwayat keluarga 
(OR 3,16; C1 1,41-5,74), kegemukan (OR 2,29 ; C1 2,06-2,53), asupan lemak tinggi (OR 4,97; 
C1 2,45-5,79) dan riwayat trauma tumpul payudara (OR 1,55; C1 1,09-3,25). Faktor - faktor yang 
bukan faktor risiko adalah faktor status perkawinan, pendidikan dan siklus menstruasi. 

Kesimpulan : Faktor - faktor risiko pada pasien kanker payudara yang berobat di Bagian 
Bedah FKUA / RSUP Dr. M. Jamil Padang adalah tidak pernah hamil, lama menyusukan anak 
sangat singkat, menopause, kegemukan, asupan lemak yang tinggi, tinggal di daerah perkotaan, 
riwayat keluarga menderita kanker payudara dan adanya riwayat trauma tumpul payudara. 

 
Kata kunci : Analisis Epidemiologi, Faktor Risiko, Kanker Payudara. 

 
 
 
 

PENDAHULUAN 
Kanker payudara merupakan jenis kanker kedua terbanyak 

yang mengenai kaum wanita setelah kanker serviks. Amerika 
utara dan Eropa memiliki angka insiden kanker payudara yang 
lebih tinggi daripada Asia. Di Amerika Serikat kanker 

payudara merupakan 32 % dari seluruh jumlah kanker pada 
wanita. Secara umum dapat dikatakan kanker payudara dapat 
terjadi pada 1 dari 8-9 wanita di sepanjang hidupnya.(1)  

Belum ada data yang akurat untuk insiden kanker 
payudara di masyarakat Indonesia pada saat ini; karena luasnya 
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wilayah dan terbatasnya sarana maka semua data kanker 
berdasarkan data dari rumah sakit. Dari beberapa laporan, 
Angka kanker payudara diperkirakan 20 % dari seluruh kanker 
yang menyerang wanita.(2,3) 

Walaupun telah dapat dibuktikan bahwa adanya mutasi 
gen dapat menimbulkan kanker payudara serta gen pembawa 
sifat kanker payudara diturunkan, namun sampai saat ini belurn 
dapat ditemukan penyebab pasti terjadinya kanker payudara. 
Studi epidemiologi baik yang bersifat observasional maupun 
eksperimental telah banyak mendapatkan faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kanker payudara, yang dikenal sebagai 
faktor risiko kanker payudara.(4) Tidak seperti penyakit infeksi, 
factor-faktor ini tidak dapat bekerja secara tunggal dalam 
menimbulkan kanker melainkan melalui proses yang kompleks 
mulai dari faktor genetik sampai ke pola hidup. Pentingnya 
mengetahui faktor risiko adalah untuk dapat melakukan deteksi 
dini kanker payudara pada kelompok risiko tinggi serta dapat 
memberikan informasi ke pada masyarakat untuk menjauhi 
faktor-faktor risiko tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor risiko kanker payudara pada 
pasien kanker payudara yang berobat di Bagian Bedah RSUP 
Dr. M Jamil Padang. 
 
BAHAN DAN CARA 

Penelitian dilakukan di Poliklinik Bedah di RSUP Dr. M. 
Djamil Padang mulai bulan Agustus 1998 sampai dengan bulan 
April 2000. Metoda yang dipakai adalah studi kasus kontrol 
dengan memakai pasangan berdasarkan usia dan 
sosioekonomi.(5) Untuk kasus diambil wanita yang baru 
pertama kali didiagnosis kanker payudara primer, tanpa 
memandang stadium klinisnya. Diagnosis dibuat berdasarkan 
pemeriksaan histopatologi biopsi jaringan tumor. Untuk kontrol 
dipilih dari pasien pngunjung poliklinik bedah atau dirawat di 
bagian bedah dengan penyakit lain dan bukan penderita 
penyakit keganasan.  

Tiap kasus dipasangkan dengan 2 orang kontrol. Semua 
kasus dan kontrol diminta persetujuannya untuk mengikuti 
wawancara serta pemeriksaan fisik. Baik kasus dan kontrol 
memiliki hak untuk ikut penelitian ini atau menolaknya tanpa 
mempengaruhi pelayanan pengobatan yang diberikan kepada 
mereka. Setelah diagnosis pasti, dilakukan wawancara oleh 
satu orang dokter dan satu orang penata gizi yang telah dilatih. 
Kuisioner klinik diisi oleh dokter, sedangkan kuisioner gizi 
diisi oleh penata gizi. Kuisioner gizi mengacu  pada kuisioner 
yang dipakai oleh Collaborative Study Indonesia - Japan 
tentang epidemiologi kanker payudara yang dilaksanakan di 
Jakarta tahun 1995.(6)   

Kriteria kegemukan memakai ukuran indeks BMI 
berdasarkan kriteria WHO untuk orang Asia : overweight 
adalah BMI > 23 kg/m2. Tingkat asupan lemak responden 
dipakai kriteria asupan tinggi jika hampir tiap hari responden 
memakan makanan berlemak, sedangkan rendah adalah jika 
asupan lemak responden kurang dari 3 hari dalam seminggu. 
 
HASIL 
       Pada periode Agustus 1998 sampai April 2000 didapatkan 
210 orang responden : 70 kasus kanker payudara yang baru 

didiagnosis dan 140 kontrol. Dari seluruh responden dibuat 
tabulasi menurut masing - masing faktor risiko. 
 
Tabel 1.  Distribusi kasus dan kontrol menurut umur 
 

Kasus Kontrol Umur 
(tahun) n % n % 

<35 12 17.1 24 14.3 
35-39 8 11.4 16 11.4 
40-44 14 20 28 28.6 
45-49 10 14.3 20 11.4 
50-54 7 10 14 12.9 
55-59 6 8.6 12 8.6 
60-64 9 12.9 18 7.1 
65-69 3 4.3 6 4.3 
>70 1 1.4 2 1.4 

Total 70  140  
Mean 46.7  46.7  
SD 12.1  12.1  

 
Nilai OR antara usia < 50 tahun dan ≥ 50 tahun : 1,35 (1,25-1,44). 
 
 
 
Gambar 1. Persentase Kasus Menurut Stadium Kanker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.  Hubungan antara fakor pendidikan dan risiko kanker  payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI 
Pendidikan 

n % n %   
Buta Huruf 9 12.9 16 11.4 0.72 0.28-1.24 

SD 26 37.1 49 34.3 0.68 0.30-1.30 
SLTP 11 15.7 23 16.4 0.61 0.26-1.21 
SLTA 13 18.6 38 27.1 0.44 0.20-0.87 

PT 11 15.7 14 10 0.55 0.49-0.62 

Total 70   140       
 
 
 
Tabel 3.  Hubungan antara lokasi tempat tinggal ( geografi ) dengan risiko  
                kanker payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI Daerah 
n % n %     

Kota 45 64.3 98 70 1.30 0.63 

Desa 25 35.7 42 30 1.00 2.02 

Total 70   140       
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Tabel 4. Hubungan antara status hormonal dengan risiko kanker 

payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI 
  

n % n %   

Statsu 
Perkawinan             

Tidak Kawin 1 1.4 3 2.1 0.62 0.57-1.75 
Janda 13 18.6 33 23.6 0.73 0.49-0.96 

Kawin 56 80 104 74.3 1.00   

Sirkulasi 
Menstruasi             

Tidak Teratur 13 18.6 34 24.3 0.71 0.54-0.98 
Teratur 57 81.4 106 75.7 1   

Paritas             
Tidak pernah 9 12.9 8 5.7 5.91 2.66-659 

1-2 24 34.3 20 14.3 6.3 2.06-6.51 
3-4 29 41.4 70 50 2.18 1.59-3.18 
≥ 5 8 11.4 42 30 1.00   

Riwayat 
Menyusui             

Tidak pernah 10 14.3 8 5.7 2.5 0.78-2.67 
Sangat singkat 2 2.9 1 0.7 4 1.8-15.7 

Singkat 2 2.9 3 2.1 1.33 0.91-4.04 
Rata-Rata 53 75.7 127 87.1 0.87 0.58-3.65 

Lama 3 4.3 6 4.3 1.00   

Menopause             
Postmenopause 41 58.6 60 61.8 1.89   
Premennopause 29 41.4 80 57.1 1.00   

 
Tabel  5. Hubungan antara berat badan dengan risiko kanker payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI Berat 
Badan  n % n %     

Gemuk 29 61.4 33 23.6 2.29 2.06-2.53 
Tidak Gemuk 41 58.6 107 76.4 76.4 0.87-1.97 

 
Tabel  6. Hubungan antara diet  lemak dengan risiko kanker payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI  Diet 
Lemak n % n %     

Tinggi 27 38.6 19 13.6 2.29 2.06-2.53 
Sedang 43 61.4 121 86.4 1.25 0.87-1.97 

Total 70   140       

 
Tabel 7. Hubungan antara riwayat keluarga yang menderita kanker 

payudara dengan terjadinya kanker payudara 
 

Kasus Kontrol OR 95%CI Keturunan  
n % n %     

Dekat 3 4.2 2 1.4 3.16 1.41-5.74 
Jauh 9 12.9 16 11.4 1.18 0.60-1.40 

Tidak ada 58 82.9 122 87.2 1.00   

Total 70   140       

Tabel 8.   Hubungan antara trauma tumpul payudara dengan risiko  
kanker  payudara 

 
Kasus Kontrol OR 95%CI Riwayat  

trauma n % n %   

Ya 6 8.6 8 5.7 1.55 1.09-3.25 

Tidak 64 91.4 132 94.3     

Total 70   140       
 
PEMBAHASAN 

Umur rata-rata penderita kanker payudara pada penelitian 
ini adalah 46,7 (SD 12,1) tahun. Usia puncak penderita berkisar 
antara usia 40-50 tahun (34,3 %). Umur termuda adalah 23 
tahun sedangkan tertua 72 tahun. Kelompok usia tua (≥ 50 
tahun) pada penelitian ini memiliki risiko kanker payudara 1,35 
kali lebih tinggi daripada kelompok usia kurang dari 50 tahun. 
Hubungan ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan 
penelitian dari negara Barat. Di Amerika Serikat hampir 3/4 
kasus terjadi pada usia di atas 50 tahun.(7) Budiningsih dkk. 
(1995) melaporkan bahwa lebih 70 % kasus kanker payudara 
yang berobat di Bagian Bedah RSUPN CM berusia di bawah 
50 tahun. Jika dibandingkan dengan negara Asia lain seperti 
Jepang, Korea dan Malaysia maka Indonesia memiliki 
kesamaan yaitu usia puncak penderita kanker payudara berkisar 
antara 40-50 tahun.(8-10) Risiko terjadinya kanker payudara 
bertambah sebanding dengan pertambahan usia dengan angka 
pertambahan insiden baru 1-2 % tiap pertambahan usia 1 tahun. 
Hubungan ini diduga karena pengaruh paparan hormonal 
(estrogen) yang lama serta paparan faktor risiko lain yang 
memerlukan waktu yang lama untuk dapat menginduksi 
terjadinya kanker.(11) Spektrurn stadium pasien terbanyak 
adalah stadium lanjut lokal ( IIIa dan IIIb) sebesar 68,6 %. 
Penderita yang datang berobat pada stadium IV adalah 8,6%, 
sedangkan stadium dini (Stadium I dan II) hanya 22, 4 %. 
Tjindarbumi (1984) dan Ramli M (1995) melaporkan bahwa 
jumlah kanker payudara yang berobat pada stadium dini 
berkisar 20 - 30 %.(2,3)  

Data ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan 
literatur Barat yang menunjukkan bahwa hampir 80 % pasien 
datang berobat pada stadium dini. Hal ini mungkin disebabkan 
karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 
penyakit ini serta faktor sosial ekonomi yang menghambat 
pasien mendapatkan pengobatan medis yang memadai. 
Pendidikan responden terbanyak adalah sekolah dasar (37,1%) 
dan berada pada strata sosioekonnomi rendah. Masih ada 
responden yang masih buta huruf (12,9%). Hal ini 
mempengaruhi persepsi responden tentang penyakitnya 
sehingga sebagian besar penderita datang berobat pada stadium 
lanjut. Namun demikian peneliti tidak menemukan peningkatan 
faktor risiko terjadinya kanker jika dibandingkan dengan status 
pendidikan penderita (OR 0,72 - 1). Secara logika dapat 
dikatakan bahwa peningkatan status pendidikan akan 
meningkatkan status sosial ekonomi, yang kemudian akan 
mengubah pola hidup. Pola hidup masyarakat dengan sosial 
ekonomi baik berupa asupan lemak yang lebih tinggi serta pola 
hidup tidak sehat akan meningkatkan paparan faktor risiko 
kanker payudara. Pada penelitian ini faktor pendidikan bukan 
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faktor risiko, hal ini dapat disebabkan oleh jumlah sampel yang 
kecil. Untuk menilai hubungan antara faktor geografi dan 
kanker payudara maka pada penelitian ini dibandingkan antara 
responden yang bertempat tinggal di kota dan di desa. Pada 
penelitian ini didapatkan 63,4 % responden berdomisili di kota 
dan ternyata risiko kanker payudara sedikit lebih tinggi (OR = 
1,3). Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh tingkat sosial 
ekonomi dan asupan makanan responden yang bertempat 
tinggal di kota meningkatkan risiko terjadinya kanker 
payudara. Dari analisis faktor hormonal yang menyangkut 
status perkawinan, menstruasi, status menopause, jumlah anak 
serta menyusui didapatkan hal sebagai berikut. Faktor 
perkawinan pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 
terjadinya kanker payudara (OR 0,73 - 1). Hanya 1 penderita 
(1,4 %) yang belum menikah. Dari siklus menstruasi (teratur 
atau tidak ) juga tidak didapatkan faktor risiko yang bermakna 
(OR 0,7-1). Didapatkan 12,9 % penderita belum pernah hamil 
(OR 5,91), pada riwayat kehamilan 1-2 kali OR = 6,3 dan pada 
kehamilan lebih dari 5 kali OR =1. Hal ini menunjukkan faktor 
protektif kehamilan. Dari literatur didapatkan bahwa kehamilan 
memang dapat memperkecil risiko kanker payudara melalui 
pengaruh penurunan perangsangan estrogen pada payudara.  

Beberapa peneliti melaporkan adanya hubungan lamanya 
menyusui dengan efek pencegahan terjadinya kanker payudara. 
Pada penelitian ini didapatkan bahwa tidak pernah menyusukan 
dan menyusukan anak dalam waktu singkat akan meningkatkan 
risiko terjadinya kanker payudara (OR 2,5-4). Dengan 
bertambah lamanya menyusukan anak maka paparan estrogen 
terhadap payudara berkurang dan menjadi faktor protektif 
terhadap risiko kanker payudara. Faktor menopause didapatkan 
memiliki risiko 1,89 kali (CI 1,71- 2,06). Hal ini menunjukkan 
bahwa kanker payudara lebih sering mengenai wanita usia 
menopause. Pada kanker payudara, untuk mencapai ukuran 
tumor yang dapat diraba yaitu sebesar 1 cm diperlukan waktu 
10 tahun. Jadi dapat dipahami bahwa kanker payudara lebih 
sering terjadi pada usia menopause.  Pada penelitian ini dengan 
mengacu pada kriteria kegemukan pada orang Asia (BMI ≥ 
23), didapatkan bahwa kegemukan akan meningkatkan risiko 
kanker payudara 2,29 kali lipat ( Cl 2,06 - 2,53 ). Peningkatan 
berat badan akan meningkatkan risiko terjadinya kanker 
payudara. Pada obesitas (BMI > 35) insiden kanker payudara 
akan meningkat 2 kali lipat.(12) Pada kegemukan, terjadi 
peningkatan kadar estrogen darah, karena hormon estrogen 
selain dihasilkan di ovarium dan hati juga diproduksi di 
jaringan lemak. Dari wawancara gizi didapatkan 38,6 % kasus 
memiliki asupan lemak yang tinggi (makan makanan berlemak 
hampir setiap hari) dan faktor risiko kelompok ini adalah 4,97 
kali (CI 2,45 - 5,79). Secara umum dapat dikatakan bahwa 
asupan lemak masyarakat kota Padang umumnya tinggi karena 
makanan tradisional sehari - hari mengandung santan. Asupan 
lemak hewani juga tinggi karena makanan tradisional berasal 
dari lemak hewan dan jeroan. Dari literatur didapatkan bahwa 
kanker payudara yang dapat diturunkan secara genetik hanya 
10 % kasus; jika  ditelusuri riwayat keluarga dekat yang 
menderita kanker payudara akan didapatkan angka sekitar 20 
%. Pada penelitian ini didapatkan 3 kasus (4,3%) penderita 
dengan keluarga dekat juga penderita kanker payudara; 

peningkatan risiko 3,16 kali (C1 = 1,41-5,47). Hal ini sesuai 
dengan laporan peneliti lain yang angka risikonya bervariasi 
dari 2-5 kali.(1,14) Trauma payudara juga dikeluhkan oleh 
sebagian penderita kanker payudara. Adanya riwayat trauma 
pada payudara (trauma tumpul) akan meningkatkan risiko 1,5 
kali (Cl 1,09-3,25). Walaupun dari literatur tidak ditemukan 
trauma sebagai faktor risiko, dalam penelitian ini responden 
menduga timbulnya benjolan di payudara tersebut adalah 
akibat trauma. 
 
KESIMPULAN 
1. Umur rata-rata penderita kanker payudara 46,7 tahun; 

termuda 23 tahun , tertua 72 tahun. 
2. Faktor risiko yang bermakna secara statistik adalah:  

a. Usia lebih dari 50 tahun.  
b. Tidak pernah hamil / melahirkan anak < 2 orang.  
c. Menyusukan anak dalam waktu singkat.  
d. Menopause.  
e. Kegemukan ( BMI > 23 kg/m2 ) 
f. Asupan lemak tinggi.  
g. Ada riwayat keluarga menderita kanker payudara.  
h. Riwayat trauma tumpul payudara. 

 

SARAN 
Perlu dilakukan studi epiderniologi nasional untuk men-

dapatkan data akurat mengenai angka kejadian kanker payu-
dara, stadium, serta faktor - faktor risikonya. Data ini sangat 
berguna untuk pengambil keputusan di bidang kesehatan baik 
untuk prevensi, deteksi dini dan penatalaksanaan kanker 
payudara. 
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Prosedur Pemeriksaan Virus Avian Influenza  
 
 
SEROLOGI   : HI TEST 
 
Bahan dan alat : 
1. Virus AI standard 4 HAU  
2. Suspensi sel darah merah ayam 0,5% dalam NaCl 

fisiologis (PBS pH 7.4) 
3. Serum kebal AI 
4. Microplate U bottom  
5. Mikro Pipet 200 µl  
6. Mikro tip  
 
 
PROSEDUR ( HI Test mikro titrasi)  
 Sumur 1-12 dari  microplate U bottom  diisi dengan 
suspensi virus standar (4 HAU) masing-masing 50 µl  dengan 
mikropipet kapasitas 200 µl . 
1. Ambil 50 µl  serum yang akan diuji  dan masukkan ke 

dalam sumur   pertama. Lakukan pencampuran serum  
dengan suspensi virus  di sumur  pertama dengan cara 
mengambil dan mengeluarkan  cairan tersebut dengan 
mikropipet, lakukan cara ini paling tidak lima kali ( 
jangan sampai berbuih ). 

2. Ambil 50 µl dari sumur  pertama kemudian pindahkan ke 
sumur  ke dua dan lakukan pencampuran sama seperti 
tersebut di atas, selanjutnya pindahkan 50 µl  ke sumur 
ke- 3, begitu seterusnya sampai sumur  ke 12.  Dari sumur 
ke-12  diambil 50 µl  dan dibuang. .  

3. Goyang-goyangkan  microplate kemudian inkubasikan 
pada suhu ruang selama 15 menit. 

4. Tambahkan 50 µl  suspensi sel darah merah  0,5 %  ke 
dalam seluruh sumur . 

 
 
 

 

5. Goyang-goyangkan  microplate, kemudian inkubasikan 
pada suhu ruang selama kurang lebih 30 menit, kemudian 
dibaca hasilnya. 

 
 
PEMBACAAN HASIL  

Pembacaan hasil uji dapat dilakukan apabila eritrosit pada 
tabung kontrol telah  mengendap ke dasar sumur. Batas nilai 
titrasi adalah pengenceran tertinggi dari antibodi yang masih 
dapat menghambat aglutinasi dikalikan titer virus standarnya.  

Titer antibodi dihitung dengan cara sebagai berikut : 
 
Titer HI =  end point x HA unit virus standar yang   

digunakan. 
 
 
 
ISOLASI VIRUS AVIAN INFLUENZA  
 
1. 1 ml suspensi throat swab + 1000 IU Penicillin + 1000 

mcg Streptomycin 
2. Inokulasi 0,2 ml  pada telur berembrio umur 10-11 hari 

bebas vaksin AI secara intra allantoic 
3. Inkubasi pada temperatur kamar selama ½ - 1 jam 
4. Ambil cairan allantois 5-10 ml 
5. Lakukan passage 2 kali lagi untuk menyatakan  positif 

atau negatif 
6. Lakukan uji hemaglutinasi atas cairan tersebut bila positif 

untuk menentukan kadar virus/antigen 
7. Lakukan uji hambatan hemaglutinasi untuk menentukan 

tipe dari  hasil isolasi terhadap antisera 
 
 
 
 
 

Tabel  1. Diagram HI test 
 

Sumur ke : Reagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Virus standar 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Serum kebal AI    
            

RBC 0,5%- 1% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Pengenceran Ab* 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 
Hasil  + + + + + - - - - -   
Titer Ab 2 4 8 16 32 - - - - -   

 
- =  ada aglutinasi + =  tidak ada aglutinasi  
*  Catatan: nilai pengenceran antibodi merupakan pengenceran dengan virus standar, penambahan suspensi RBC tidak dihitung 
sebagai  pengenceran 
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Produk Baru 
 

GLISODIN®   -  the first orally effective SOD 
 

Metabolisme aerobik yang merupakan proses penting dalam 
kehidupan organisme selalu diikuti oleh terbentuknya radikal bebas 
terutama ROS. Dalam keadaan normal, terbentuknya radikal bebas ini 
akan diikuti oleh pembentukan antioksidan oleh tubuh agar terjadi 
keseimbangan antara prooksidan (radikal bebas) dan antioksidan, 
sehingga tidak merusak sel organisme tersebut. Jika jumlah oksidan 
(prooksidan/radikal bebas) melebihi kapasitas netralisasi antioksidan 
akan terjadi keadaan yang disebut stres oksidatif. Stres oksidatif dapat 
terjadi jika produksi prooksidan berlebihan, potensi antioksidan tidak 
mencukupi atau kombinasi keduanya. 

Stress oksidatif akan menyebabkan peroksidasi lemak, merusak 
molekul lemak fosfolipid membran sel sehingga menyebabkan 
kematian sel. Radikal bebas juga akan menyebabkan oksidasi protein 
baik protein struktural maupuan fungsional (reseptor, enzim, protein 
transport, dsb). Jika protein ini rusak berat, selanjutnya menjadi target 
proteolisis atau terakumulasi dalam sel dan apabila mengenai bagian 
protein yang esensial, maka stres oksidatif akan menyebabkan 
kematian sel karena gangguan homeostasis ion antar membran dan 
gangguan metabolisme intra sel. Kerusakan DNA juga dapat terjadi 
akibat radikal bebas. Struktur deoksiribosa dirusak oleh radikal 
hidroksil menjadi radikal peroksil dan berbagai produk karbonil, 
kondisi ini akan menyebabkan terpotongnya rantai DNA yang 
berakibat mutasi atau kematian sel. 

Kondisi-kondisi di atas (peroksidasi lemak, oksidasi protein, 
karbohidrat, dan kerusakan DNA) diperkirakan mendasari berbagai 
penyakit, karena stres oksidatif akan menyebabkan kerusakan tingkat 
seluler, dan dalam skala luas akan menyebabkan kerusakan organ, 
yang menimbulkan berbagai penyakit, antara lain: Behcet’s disease, 
mucocutaneus lymph-node syndrome (MCLS), rheumatoid arthritis 
(RA), dermatitis herpetiformis, Crohn’s disease, diabetes mellitus, 
hepatitis; dan juga bersifat karsinogenesis, serta mempercepat proses 
penuaan.  Radikal bebas juga diduga kuat berperan dalam berbagai 
penyakit inflamasi, degenerasi, bahkan intoksikasi. Infertilitas pada 
wanita juga diperkirakan dipengaruhi oleh radikal bebas; Hidrogen 
peroksida diduga mempercepat regresi corpus luteum yang tentunya 
meningkatkan risiko infertilitas. 

Karena makhluk hidup terpapar radikal bebas sepanjang hidup-
nya, maka untuk dapat tetap bertahan hidup diperlukan antioksidan. 
Pada keadaan normal sel-sel tubuh mempunyai mekanisme pertahanan 
antiradikal intraseluler, ekstraseluler, dan terikat membran.   

Antioksidan adalah substansi yang pada kadar rendah dibanding 
dengan suatu substrat oksidatif secara bermakna mencegah atau 
menghambat oksidasi substrat tersebut. Definisi umum lain 
antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah 
atau menangkal interaksi oksidan dengan target molekulnya, salah 
satunya adalah SOD (superoxide dismutase). 

SOD (Superokside dismutase), merupakan antioksidan enzimatik 
yang sering juga disebut antioksidan endogen karena dihasilkan oleh 
tubuh sendiri.   

SOD dikenal sebagai Cu-Zn-SOD (di dalam sitosol, lisosom, 
nukleus, dan ruang intermembran mitokondria), dengan berat molekul 
sekitar 32.000 dalton dan Mn-SOD di dalam mitokondria dengan berat 
molekul sekitar 40.000 dalton dan EC SOD (SOD -  ekstra seluler). 

 SOD berfungsi mengakatalisis perubahan superoksida menjadi 
Hidrogen peroksida, yang relatif kurang reaktif yang selanjutnya oleh 
enzim GPx (glutathion) dan katalase akan diubah menjadi air dan 
oksigen. Dapat dikatakan SOD merupakan antioksidan lini pertama 
yang akan menetralkan radikal bebas superoksida akibat proses 

metabolisme setiap sel tubuh. Namun dari studi yang ada kemampuan 
produksi SOD dalam tubuh akan menurun seiring dengan peningkatan 
usia atau proses penuaan. 
 

Pertahanan terhadap ROS

Rantai respirasi

NADPH oxidase

Xanthine oxidase

Allopurinol

•OH

NO•2

ONOO-

H2O2

SOD

CatalaseGlutathione
peroxidase
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Oxidation
Lipids

Proteins
DNA

2H2O + O2

 

 

Titik tangkap beberapa antioksidan (SOD, GPx, Katalase, dan vitamin)
dalam menetralisasi radikal bebas. 

Karena  berat molekulnya besar, SOD tidak dapat diserap melalui 
saluran cerna, selain akan dirusak oleh asam lambung pada pemberian 
peroral. 

Dengan kondisi seperti itu, PT. Kalbe Farma  bekerja sama 
dengan ISOCELL Perancis memproduksi SOD yang dapat dikonsumsi 
peroral dengan merk dagang: GLISODIN®. Setiap kapsul 
GLISODIN® mengandung Superoxide dismutase ekstrak Melon 
dengan Gliadin  250 mg, yang dikemas dalam botol, @ 30 kapsul. 

Glisodin® (superoxide dismutase) berperan pada tahap awal 
transformasi – yaitu dismutasi bentuk oksigen yang paling reaktif 
(radikal superoksida) menjadi Hidrogen peroksida yang kurang reaktif 
yang  kemudian akan dihancurkan oleh dua enzim lain (GPx dan 
Katalase). Pemberian SOD peroral tidak efisien karena akan segera 
dirusak oleh asam lambung. Oleh karena itu SOD dikombinasikan 
dengan gliadin (wheat protein matrix) dan disebut Glisodin®. Gliadin 
dapat melindungi SOD dari asam lambung sehingga SOD dapat 
diberikan peroral dan dilepas secara bertahap ke dalam sirkulasi 
sistemik. Selain itu, gliadin juga meningkatkan translokasi  SOD 
melewati barier usus halus. 

Beberapa studi ilmiah Glisodin® menunjukkan bahwa Glisodin® 
peroral akan merangsang pembentukan SOD alamiah (endogen) oleh 
tubuh dan mempunyai dampak meningkatkan kadar GPx dan katalase. 
Dari studi  pada binatang, SOD ekstrak melon ini juga mempunyai 
potensi anti inflamasi yang ditandai dengan peningkatan IL-10  dari 
makrofag.  

Pemulihan kadar SOD dapat memberikan perlindungan optimal 
pada semua sel dan organ tubuh untuk melawan radikal bebas dan  
memulihkan sistim pertahanan tubuh.  
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
PT. Kalbe Farma Tbk. 
Jl. Letjend Suprapto, Kav. 4.Jakarta  - 10510 
Telp. :  021-42873888,  Fax :  021-42873685 
Atau di : http://www. kalbefarma.com/glisodin 
              http://www.glisodin.org; http://glisodin.com
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PENGANTAR 

Jika kita menganalisis perkembangan teknologi informasi 
di dunia kesehatan, kedokteran dan rumah sakit di Indonesia 
saat ini, akan terlihat bahwa konsep standarisasi sudah harus 
mulai dipikirkan; andaikata konsepnya memang sudah pernah 
dibuat atau dikembangkan di Indonesia maka sudah seharusnya 
segera diterapkan khususnya pada kegiatan informatika 
kesehatan.  Saat ini penggunaan teknologi informasi telah 
merupakan suatu keharusan di tiap-tiap institusi, juga di 
institusi medis. Ada banyak sekali software aplikasi komputer 
yang ditawarkan oleh berbagai software house khususnya di 
Indonesia. Dan bisa dikatakan bahwa institusi kesehatan seperti 
rumah sakit, poliklinik lebih senang memilih software yang 
sifatnya tailor-made (bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan) 
ketimbang package software (software jadi dan siap pakai) 
karena sistem di dalam sebuah institusi kesehatan terkadang 
berubah-ubah sesuai keinginan dan ide para owner rumah sakit 
atau para praktisi manajemen yang bertanggung jawab di dalam 
institusi tersebut. Hal tersebut telah mengakibatkan terciptanya 
beragam software aplikasi sistem rumah sakit atau yang dikenal 
dengan istilah Hospital Information System atau Medical 
Information System atau Health Care Information System.  
Secara umum sistem aplikasi tersebut bisa dikatakan sama, 
namun jika dilihat lebih detail dan lebih teknis, hampir bisa 
dikatakan bahwa semua jenis software aplikasi tersebut 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau permintaan para 
owner institusi kesehatan pemakai teknologi informasi tersebut. 
Hal ini dapat menimbulkan masalah jika suatu saat institusi 
kesehatan tersebut saling bertukar data atau informasi, belum 
lagi jika harus bertukar data dengan institusi non-kesehatan, 
seperti misalnya dengan perusahaan asuransi, dengan bank dll.  
Integrasi sistem demikian akan menjadi sulit apabila tidak ada 
standarisasi format pada sistem informasi softwarenya. Itulah 
sebabnya kendala-kendala tersebut seringkali diatasi dengan 
beberapa konsep dan juga software program “jembatan” yang 
akan menjembatani pertukaran data dan informasi di antara 
beberapa institusi yang berbeda.  

 Di dunia IT dikenal istilah EDI (Electronic Data 

Interchange). Dalam kegiatan bisnis, keberadaan dokumen 
elektronik tidak bisa dihindari. Transaksi ekspor dan impor 
(antar negara) sudah sejak lama menggunakan EDI. Hampir 
semua negara di dunia menggunakan dan menerima suatu 
transaksi yang dilakukan dengan menggunakan EDI, dan media 
komputer menjadi suatu pilihan untuk menjadi sarana pertukar-
an data dan informasi demikian. Menurut sebuah sumber 
Indonesia sudah menggunakan teknologi EDI sejak sekitar 
tahun 1970an. Perkembangan teknologi informasi di masa 
depan sudah pasti akan sangat meningkat dan institusi medis 
sudah harus mulai meng-antisipasi dan mempersiapkan diri. 

Di masa depan bisa dikatakan hampir semua institusi 
medis dan perusahaan lainnya akan menggunakan teknologi 
informasi sebagai alat dalam setiap segi kegiatan kerja. Coba 
bayangkan situasi di masa depan seperti ini, misalnya si Anu 
sedang menderita penyakit; dia mengadakan konsultasi online 
dari rumah lewat internet ke dokter langganannya yang sudah 
menggunakan notebook/laptop agar bisa mobile (telemedicine). 
Diagnosis dokter dari hasil tanya jawab tersebut mengharuskan 
si Anu masuk ke rumah sakit. Maka si Anu mesti melakukan 
pemilihan RS dan pemesanan tempat; dia melakukannya pada 
saat itu juga melalui media internet di komputer di mana dia 
bisa melihat  tempat praktek dokter di tiap-tiap rumah sakit 
yang terdaftar di internet. Katakanlah si Anu memilih salah 
satu rumah sakit, selanjutnya komputer di RS tersebut dapat 
mengontak dan terintegrasi dengan sistem komputer di salah 
satu perusahaan asuransi kesehatan untuk pengurusan 
pembayaran biayanya. Jika si Anu memerlukan obat atau 
peralatan khusus, maka komputer si dokter dapat memberitahu 
di apotik mana obat atau peralatan tersebut tersedia. Cerita ini 
dapat diperpanjang lagi, namun intinya adalah bahwa satu aksi 
dapat memicu berbagai aktivitas lain yang saling berhubungan. 
Memang ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan agar 
integrasi sistem dari banyak institusi dapat terlaksana, mulai 
dari penyamaan standar hardware, software, development 
tools, operating system, infrastruktur dan lain sebagainya.  

Topik yang dibahas di sini adalah standar sistem aplikasi 
dan terfokus pada health care information system. 
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HL7 -  standar di bidang health-care information system 
 
Di Amerika Serikat telah lama dikembangkan konsep 

standarisasi yang menunjang integrasi sistem di dalam institusi 
medis, namanya HL7 (Health Level Seven), ini adalah salah 
satu dari beberapa standar ANSI (American National Standards 
Institute), yang telah terakreditasi oleh SDO (Standards 
Developing Organizations); standarisasi ini dipakai khususnya 
untuk bidang atau area healthcare system. Memang organisasi 
SDO lebih banyak mengeluarkan standar (atau yang juga 
dikenal dengan istilah protocols atau specifications) khusus 
untuk bidang kesehatan seperti farmasi, alat-alat medis, 
transaksi asuransi (claim processing) dll. Khusus untuk HL7 
bidang yang dikaji adalah administrasi data klinik atau rumah 
sakit.  Berkantor pusat di Ann Arbor, Michigan USA, HL7 
sama seperti kebanyakan organisasi lainnya yang 
mengeluarkan kebijakan atau framework adalah organisasi non-
profit atau nir-laba. Angota-anggotanya terdiri dari para 
providers, vendors, payers, consultants, government groups 
dan lainnya yang memiliki minat dalam mengembangkan dan 
meningkatkan standar administrasi untuk healthcare system.  
HL7 tidak mengembangkan aplikasi software healthcare atau 
hospital information system melainkan hanya mengembangkan 
konsep, metodologi, spesifikasi dan standar yang akan 
memungkinkan beberapa aplikasi software kesehatan yang 
berbeda dapat bertukar data satu dengan yang lainnya. Secara 
konseptual hal seperti ini sejak dulu sudah dikenal dengan 
istilah Electronics Data Interchange (EDI).  
 
Misi dan tujuan dari HL7 

Para anggota organisasi HL7 ini memiliki minat dan misi 
yang sama untuk menciptakan suatu standar yang bersifat 
universal agar pada saatnya nanti dapat dipakai sebagai acuan 
bagi para pengembang software aplikasi healthcare (seperti 
Hospital Information System dll) sehingga komunikasi dan 
pertukaran data di antara masing-masing aplikasi yang berbeda 
strukturnya dapat diakomodasi dengan menggunakan definisi 
protokol yang sama - integration of electronic healthcare 
information;  dengan demikian kelak konsep ini akan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas setiap organisasi 
kesehatan dalam menyediakan informasi dan pelayanan yang 
dibutuhkan oleh para pelanggannya. 
 
Mengapa dinamakan HL7 

HL7 atau Health Level Seven maksudnya Layer ke tujuh 
dari OSI Model yang diaplikasikan dalam konsep healthcare 
system. Penerapan model OSI atau Open System 
Interconnection yang mengatur konsep protocol layers terdiri 
dari 7 layers. HL7 berada di posisi aplikasi atau di layer ke 7 
dan berbasis pada aplikasi healthcare. 
• Application (layer 7) 
• Presentation (layer 6) 
• Session (layer 5) 
• Transport (layer 4) 
 
 
 

• Network (layer 3) 
• Data Link (layer 2) 
• Physical (layer 1) 
 
Konsep teknis penerapan HL7 

HL7 menerbitkan suatu framework berupa template 
struktur data berdasarkan Reference Information Model (RIM) 
yang berisi spesifikasi tabel dan field sesuai kebutuhan sistem 
administrasi di klinik maupun rumah sakit secara spesifik. 
Template tersebut akan dijadikan sumber acuan standar bagi 
para pengembang aplikasi software. 
• Human-to-Human Communication - templates ini 

menyediakan konsep atau struktur bagi suksesnya 
komunikasi antar orang dalam suatu institusi ataupun antar 
kelompok organisasi yang membutuhkan pertukaran 
informasi khususnya informasi dalam bidang medis.  

• Constraint and validation of computer-to-computer 
messages - templates ini digunakan untuk merancang 
validasi atau verifikasi input data dalam suatu medical 
system.  

• Construction - templates untuk mengarahkan dan 
mengatur informasi pada media input data.  Selain itu 
mendefinisikan field-field apa saja yang dibutuhkan dalam 
sebuah informasi data, apa saja tipe datanya, nilai field-
field tertentu dalam sebuah medical system dll.  

• Predication - templates untuk memastikan output apa saja 
yang dibutuhkan pada suatu sistem atau sub-system 
determine, contohnya apa saja yang perlu diinformasikan 
berkenaan dengan deskripsi hasil  test laboratorium, dan 
informasi apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk para 
pengambil keputusan seperti dokter dll untuk membantu 
klien. 

• Description - templates ini menjelaskan hubungan antara 
elemen yang dapat dilihat dari sebuah sistem. 

 
Memang di Indonesia saat ini penerapan standar 

pengembangan aplikasi informasi medis agak sulit 
dilaksanakan, karena sangat beragamnya pola dan kebijakan 
tiap-tiap institusi dan beragam aplikasi software juga telah 
terlanjur dikembangkan dan dipakai. Namun bagaimanapun 
juga dalam era globalisasi ini dan era perkembangan teknologi 
yang begitu pesat saat ini, kita  tidak dapat menghindari adanya 
kebutuhan akan standarisasi di segala bidang kerja khususnya 
di bidang informatika medis. Apabila hal ini dapat tercapai 
maka di masa depan semua praktisi medis dan juga masyarakat 
pengguna jasa medis akan mendapat manfaat yang besar baik 
dari segi efisiensi maupun efektifitas.  
 
 
KEPUSTAKAAN 
 
1. http://www.HL7.org 
2. http://www.care2x.org 
3. http://www.medlineplus.gov 
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Kegiatan Ilmiah 
 

 
Penatalaksanaan Dispepsia secara umum, 11 Februari 2006  

Mengingat tingginya prevalensi keluhan lambung, yang biasanya 
berupa gejala yang disebut Sindrom Dispepsia, maka PT Kalbe Farma 
bekerja sama dengan IDI Jakarta Pusat mengadakan Siang Klinik 
dengan tema “Penatalaksanaan dispepsia secara umum” dihadiri oleh 
sekitar 60 peserta undangan dari kalangan dokter, dengan pembicara 
utama Dr. Marcel Simadibrata Kolopaking, Ph.D, Sp.PD, KGEH. 
 

Pelantikan Pengurus PIKIN, Aula  FKUI, Jumat  7 April 2006 
PIKIN (Perhimpunan Informasi Kedokteran/Kesehatan 

Indonesia) adalah kumpulan institusi yang bertujuan sama yaitu: 
memberikan pendidikan masyarakat akan Informatika Kedokter-
an/Kesehatan di Indonesia. Para pengurus dilantik oleh Menkominfo 
RI yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, Bpk 
Cahyana Ahmadjayadi. Acara ini diadakan pada Hari Kesehatan 
Dunia, dilaksanakan di Aula FKUI Salemba dan dihadiri oleh para 
pelaku dan peminat IT di bidang kesehatan. Institusi pendiri PIKIN 
adalah: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RS Penyakit 
Infeksi Sulianti Saroso, PT Kalbe Farma Tbk, Pusat Studi Informatika 
Kedokteran Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Dr. Moestopo (Beragama), RS TNI AL Dr. Mintohardjo, 
dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). 
 
Mengantisipasi Penyakit Kardiovaskular pada Penderita Ginjal 
Kronis, RS Graha Medika, 15 April 2006 

Dengan mengusung tema Mengantisipasi Penyakit Kardio-
vaskular pada Penderita Ginjal Kronis, pertemuan bulanan IKCC 
diadakan di Rumah Sakit Siloam Graha Medika Kebon Jeruk. Peserta 
yang merupakan penderita gagal ginjal kronis, keluarga penderita 
maupun anggota IKCC lainnya antusias mengikuti acara demi acara 
yang dibimbing oleh Dr. Toga A. Simatupang sebagai nara sumber. 
 
The 3rd Update in Neuroemergencies & BTXA Workshop, 
Jakarta, 4 Maret 2006 

Angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan 
perubahan gaya hidup dan industrialisasi di Indonesia banyak 
berkaitan dengan bidang kedaruratan neurologi; mempertimbangkan 
hal tersebut PERDOSSI Jaya menyelenggarakan Simposium 
Kedaruratan Neurologi untuk meningkatkan pengetahuan dan menam-
bah bekal ketrampilan dalam menangani kasus kedaruratan neurologi. 
Pada kesempatan itu pula diselenggarakan workshop penggunaan 
Botulinum Toxin tipe A (BTXA®) dalam bidang Neurologi. 
 
Seminar Technology in Medicine: Telemedicine for Future 
Medical Professionals, FKUI Jakarta, 20 Mei 2006  

Pembagian Telemedicine ada beberapa, di antaranya mengenai 
content dan waktu pelaksanaannya. Untuk content yang dibawa, 
telemedicine dibagi berdasarkan antar profesi kedokteran dan dengan 
masyarakat luas. Yang terakhir ini dikenal dengan istilah TeleHealth. 
Demikian dikemukakan Erik Tapan, pengelola Mailinglist Dokter 
Indonesia (MLDI) saat mempresentasikan makalahnya pada acara 
yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FKUI di Aula FKUI 
Salemba Jakarta. Acara ini turut didukung oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOM-
INFO), Perhimpunan Informatika Kedokteran Indonesia (PIKIN) dan 
Majalah Cermin Dunia Kedokteran (CDK).  

 
4th Respiratory Scientific Meeting – PIPKRA Jakarta, 11-12 
Februari 2006 

Acara The 4th Respiratory Scientific Meeting – PIPKRA 
(Pertemuan Ilmiah Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi) 

diselenggarakan dalam rangka dies natalis FKUI ke -56. Pertemuan 
ilmiah yang diadakan di Hotel Borobudur Jakarta ini merupakan 
wujud nyata peranserta Departemen Pulmonologi dan Ilmu 
Kedokteran Respirasi FKUI dalam ilmu kedokteran yang 
berkelanjutan sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan 
terbaru kepada para dokter di seluruh Indonesia.  
 

1st series of PASTI Seminar: The New Era of Anti-Aging 
Medicine, Jakarta 4 Februari 2006 

Beberapa penanda yang sering diperiksa dalam Anti Aging 
Medicine, menurut Dra. Bertha Pangaribuan adalah: penanda infla-
masi, penanda radikal bebas dan ROS, serta penanda ketidak-
seimbangan hormonal. Berbicara di hadapan sekitar 150 peserta semi-
nar pertama PASTI (Perkumpulan Awet Sehat Indonesia / Indonesian 
Anti Aging Society) di tahun 2006, Kabag Pelanggan Laboratorium 
Klinik Prodia ini menceritakan prinsip-prinsip dasar pemeriksaan 
laboratorium klinik untuk mereka yang ingin melakukan intervensi di 
bidang anti aging. 
 
RTD Diagnosis & Manajemen pada Keganasan Paru, Jakarta 18 
Februari 2006 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Parkway Group 
Healthcare PTE Ltd, menyelenggarakan Round Table Discussion 
mengenai "Undang-undang Praktek Kedokteran" + "Diagnosis & 
Manajemen pada Keganasan Paru". Tampil sebagai pembicara adalah 
Faiq Bahfen, SH dari Depkes, dan dr. Alexander K Ginting S SpP 
FCCP dari RSPAD Gatot Soebroto, serta dr Lim Hong Liang, MBBS, 
MMed, FAMS dari Singapura. Acara yang diikuti oleh sekitar 150 
dokter se Jakarta Barat berlangsung padat dan meriah. 
 
HMRCE IV: Change Management in Healthcare Services, 
Jakarta 21 - 23 Februari 2006 

Pelayanan Rumah Sakit yang ada saat ini, tidaklah dibangun 
dalam semalam, melainkan merupakan hasil pekerjaan berjuta-juta 
orang. Ada yang kita kenal tetapi lebih banyak yang tidak kita kenal. 
Demikian pernyataan Mr. Kalamhamidi Abu Abubakar dari 
Mediconsult Malaysia, saat menjelaskan kepada sekitar 250 manajer 
perumahsakitan seluruh Indonesia. Acara tahunan PERMAPKIN 
(Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia) ini, selain 
menghadirkan pembicara tamu dari luar negeri (Malaysia, Singapura 
dan Thailand), turut membagi pengetahuannya pakar dalam negeri 
seperti: AB Susanto, Ritola Tasmaya, Roy Suryo, Yos Susanto, dll.  
 
KPPIK FKUI 2006: Aging Medicine, Jakarta 25-26 Februari 2006 

Aging Medicine adalah suatu ilmu yang multipatologi, kronis, 
multidisiplin, interdisiplin, serta cenderung menimbulkan kecacadan 
jika tidak ditangani dengan semestinya. Demikian sambutan Menkes 
RI, Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), saat membuka KPPIK FKUI 
2006 di Jakarta. Kursus Penyegar & Penambah Ilmu Kedokteran 
FKUI tahun ini mengambil tema: A Problem Based Approach for 
Medical Professional. Tak kurang 2.000 dokter (sebagian besar dokter 
umum) dari seluruh Indonesia, mengikuti acara tahunan CME-PDU 
FKUI ini. Materi-materinya sangat cocok dengan informasi yang 
dibutuhkan oleh para dokter saat ini, seperti: Food Supplement, 
OAINS, Sport, HRT, Sexuality, Rejuvenation, dll. Di sela-sela acara 
ini, tak lupa Menkes berpesan untuk menyelipkan Breaking Session 
mengenai Flu Burung, yang diantisipasi dengan baik pada hari kedua. 

  
 

Laporan lengkap dari pelbagai simposium di atas (dalam Bahasa 
Indonesia/English), bisa diakses pada http://www.kalbefarma.com/seminar.  
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tic BZDs      

6h)      

azolam 
0 +++ +++ ++ Can have depressant effect on respiration compared with 

other BZDs 
dazolam 0 +++ +++ ++  
otizolam 0 +++ +++ ++  
diate (6-24h)      
razolam + / ++ ++ / +++ ++ / +++ ++ At high doses, hangover effect greater 
metazepam + / ++ ++ / +++ ++ / +++ ++  
nitrazepam + / ++ ++ / +++ ++ / +++ ++  
24h)      

razepam +++ 0a + ++ Should be avoided because of increased risk of falling 
and fractures 

trazepam +++ 0a + ++  
uazepam +++ 0a + ++  
tic non-BZDs      

     

idem 
0 + 0 0 Tolerance and hangover effects may  occur  with 

overdosage  and/or  longterm  treatment 

iclone 
++ ++ + + Doses >7.5 mg can increase adverse events without 

increased efficacy 

eplon b 0 may appear 
after 5 wks b 

No sedative effects are observed the day after 
administration and no significant psychomotor changes 
have been reported 5-6h following administration of 
10mg at midnight 

 BZDs that have a long half-life, rebound insomnia is not common and appears later 
available data are not conclusive 
 benzodiazepine 
tes no effect;   + indicates slight effects;  ++ indicates moderate effects;   +++ indicates severe effects 

 et al. Insomnia in General Practice. Clin.Drug Invest.2005;25(12):745-764 
ve A,, Garcia-Borreguero D, et al. Consensus on drug treatment, definition and diagnosis for insomnia. Clin. Drug Invest. 2003;23(6):351-85 
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ABSTRAK 
 

MANFAAT STATIN 
 

Telah dilakukan meta analisis atas 
14 percobaan acak dengan total 90 056 
orang yang bertujuan untuk menilai 
efikasi dan keamanan statin dalam 
menurunkan kadar kholesterol darah. 
Selama rata-rata 5 tahun, 14 348 orang 
terkena penyakit vaskuler utama seperti 
penyakit koroner dan stroke, dan 5103 
menderita kanker. Kadar kholesterol 
rata-rata pada 1 tahun berkisar 0.35 – 
1.77 mmol/l (rata-rata 1.09).  

Terjadi penurunan mortalitas 
akibat semua sebab sebesar 12% per 
mmol/l penurunan kadar LDL 
kholesterol (RR 0.88, 95%CI 0.84-
0.91, p < 0.0001). Ini menggambarkan 
penurunan 19% kematian akibat 
koroner (0.81; 0.76-0.85, p < 0.0001), 
tetapi penurunan tidak bermakna atas 
kematian vaskular non koroner (0.93, 
0.83 – 1.03, p=0.2). 

Terdapat penurunan kejadian 
infark miokard atau kematian akibat 
koroner (0.77, 0.74-0.80, p < 0.0001), 
kebutuhan revaskularisasi koroner 
(0.76, 0.73-0.80, p < 0.0001), stroke 
fatal/non fatal (0.83, 0.78-0.88, p < 
0.0001) dan jika dikombinasi 
menghasilkan penurunan 21% (p <  
0.0001); penurunan ini bermakna jika 
dibandingkan dengan hasil penurunan 
kadar LDL. 

Manfaat ini bermakna di tahun 
pertama, dan makin berarti dari tahun 
ke tahun.  

Secara keseluruhan penurunan 
kira-kira 1/5 per mmol/l LDL 
kholesterol menghasilkan pengurangan 
48 (95%CI 39-57) orang penderita 
penyakit vaskuler utama per 1000 
orang yang mempunyai riwayat 
penyakit jantung koroner; diban-
dingkan dengan 25 (19-31) per 1000 
orang tanpa penyakit tersebut. 

Tidak terlihat bukti bahwa statin 
meningkatkan kejadian kanker (1.00, 
0.95-1.06, p=0.9) 
 

Lancet 2005;366:1267-78 
brw  

REVAKSINASI BCG TIDAK 
BERMANFAAT 
 

Suatu penelitian untuk menilai 
manfaat revaksinasi BCG dilakukan di 
767 sekolah di Brazil – 386 sekolah 
(176 846 anak) di revaksinasi, diban-
dingkan dengan 365 sekolah (171 293 
anak) yang tidak. Sejumlah 42 053 di 
kelompok revaksinasi dan 47 006 anak 
di kelompok kontrol absen saat 
dikunjungi sehingga tidak diikut-
sertakan dalam penelitian ini; 31 163 
dan 27 146 anak dari masing-masing 
kelompok juga dikeluarkan karena 
tidak mempunyai BCG scar, mempu-
nyai dua/lebih scar atau meragukan. 

Angka kejadian kasar tuberkulosis 
di kelompok revaksinasi 29.3 per 100 
000 person-years, dibandingkan de-
ngan 302 per 100 000 person-years 
(crude rate ratio 0.97; 95%CI 0.76-
1.28). Efikasi revaksinasi BCG hanya 
9% (-16% - +29%). 
 

Lancet 2005;366:1290-95 
brw 

 
TERAPI MENINGITIS MENI-
NGOKOK 
 

Penelitian dilakukan di 9 fasilitas 
kesehatan di Niger, Afrika pada tahun 
2003. Pasien diduga menderita 
meningitis meningokok yang berusia 
lebih dari 2 bulan secara acak 
mendapat  seftriakson (100 mg/kg.bb, 
maksimum 4 g. im. satu kali) atau 
khloramfenikol (100 mg/kg.bb, 
maksimum 3 g. im. satu kali). 
Pemberian ke dua  (seftriakson 75 
mg/kg.bb atau khloramfenikol 100 
mg./kg.bb) dilakukan 24-48 jam 
sesudahnya jika klinis tidak membaik – 
Skala Koma Glasgow <11 pada 24 jam 
atau  < 13 pada 48 jam, kesadaran tidak 
membaik, kejang berulang/ menetap 
atau suhu aksila > 38.5° C tanpa tanda 
infeksi lain.  

Dari 510 penderita, 247 mendapat 
seftriakson, 256 mendapat khloram-
fenikol; 7 tidak dapat di follow up. 
Kegagalan pengobatan setelah 72 jam 

dengan analisis intention-to-treat 
sebesar 9% (22 pasien) untuk kedua 
kelompok.  (risk diff. 0.3%, 90%CI –
3.8 sd. 4.5). Case fatality rates dan 
clinical failure rates sama di kedua 
kelompok (14 – 6% di kelompok 
seftriakson vs. 12 – 5% di kelompok 
khloramfenikol). Tidak ada efek 
samping serius yang dilaporkan. Hasil 
yang serupa didapatkan pada analisis 
kelompok meningitis yang disebabkan 
N.meningitidis. 

Mereka menyimpulkan bahwa 
seftriakson dosis tunggal dapat menja-
di alternatif pengobatan meningitis 
meningokok epidemik. 
 

Lancet 2005;366:308-313 
brw 

 
CEDERA PADA EPILEPSI 
 

Sejumlah 274 anak dan dewasa di 
Rochester, AS yang didiagnosis 
epilepsi antara tahun 1975-1984 di-
amati selama total 2714 person-years. 

Selama masa itu data retrospektif 
mencatat 62 kejadian kecelakaan 
terkait serangan (seizure-related 
injuries) pada 39 orang (16%). Risiko 
kumulatif cedera sebesar 6.8% pada 2 
tahun, 12.7% pada 5 tahun, 14.6% pada 
10 tahun dan 26.1% pada 20 tahun 
setelah diagnosis. Kejadian tersering 
adalah cedera kepala ringan, kemudian 
laserasi dan memar ringan/sedang di 
bagian tubuh lain. Cedera bermakna 
(major injuries) terjadi pada 51% 
kasus, cedera multipel pada 34% kasus. 
39% kasus cedera harus absen dari 
sekolah/kerja, 8% memerlukan rawat 
inap. Kebanyakan cedera terjadi di 
rumah, setelah serangan tonik klonik 
umum. 

Frekuensi serangan merupakan 
satu-satunya faktor yang bermakna (p<  
0.05); sedangkan risiko cedera (RR) di 
kalangan yang mempunyai riwayat 
kejang tonik klonik umum atau drop 
attacks ialah 2.9 (95%CI 0.97-8.64) 
 

Neurology 2004;63:1565-70 
brw 
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 Ruang  
 Penyegar dan Penambah 
 Ilmu Kedokteran 
 
 

Dapatkah saudara menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? 

 

 
 
1. Pelayanan kesehatan wisata tidak meliputi : 

a) Konsultasi 
b) Vaksinasi 
c) Terapi 
d) Kedaruratan 
e) Semua tercakup 

 
2. Obat yang dianjurkan untuk pencegahan flu burung : 

a) Vaksinasi 
b) Oseltamivir 
c) Asiklovir 
d) Antibiotika 
e) Tidak ada 

 
3. Obat yang direkomendasikan untuk pengobatan flu burung  

a) Vaksinasi 
b) Oseltamivir 
c) Asiklovir 
d) Antibiotika 
e) Tidak ada 

 
4. Flu burung yang potensial epidemik ditularkan oleh virus: 

a) H2N1 
b) H2N2 
c) H2N5 
d) H5N1 
e) H5N5 

 
5. Obat anti mabuk perjalanan dalam bentuk patch/koyo 

mengandung : 
a) Skopolamin 
b) Dimenhidrinat 
c) Difenhidramin 
d) Prometazin 
e) Atropin 

 
 
 
 
 
 

6. Gejala utama giardiasis : 
a) Demam 
b) Diare 
c) Nyeri kepala 
d) Kesadaran menurun 
e) Perdarahan 

 
7. Yang gejalanya mirip malaria :  

a) Leptospirosis 
b) Piroplasmosis 
c) Babesiosis 
d) Dengue 
e) Giardiasis 

 
8. Leptospirosis terutama ditularkan melalui ; 

a) Udara 
b) Air 
c) Kontak langusng 
d) Makanan 
e) Droplet 

 
9. Leptospirosis disebabkan oleh kuman jenis ; 

a) Kokus 
b) Basil 
c) Virus 
d) Spirochaeta 
e) Amuba 

 
10. Orang dewasa tidak memerlukan vaksinasi : 

a) Difteri 
b) Polio 
c) Hepatitis 
d) Influenza 
e) Varisela 

 
 
JAWABAN : 1.E 2.E  3.B  4.D 5.A  
                          6.B 7.C  8.B 9.D 10.B 
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