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PENDAHULUAN 
Bagian ini berisi hal-hal umum yang perlu diketahui terkait manajemen terpadu kesehatan remaja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Apakah isi panduan ini? 
Panduan ini merupakan rujukan praktis untuk menangani kesehatan remaja. 

 
Siapa saja yang akan menggunakan buku ini? 
Panduan ini ditujukan bagi para petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan primer pada remaja. Petugas kesehatan yang 
dimaksud meliputi dokter atau bidan atau perawat.  

 
Apakah tujuan buku ini?  
Tujuan buku ini adalah memberikan kemudahan bagi para petugas kesehatan untuk memberi bantuan yang lebih efektif dan sangat sensitif 
terhadap remaja. Untuk itu, buku ini memberikan panduan mengenai cara menghadapi para remaja yang memiliki masalah atau kekhawatiran 
terhadap kesehatan dan tumbuh kembangnya. Remaja dalam panduan ini dibatasi pada usia 10-19 tahun. 

 
Apa isi dari buku ini?  
Buku panduan ini diadopsi dari Adolescent Job Aid (WHO) yang disesuaikan dengan kondisi/masalah kesehatan remaja serta kebijakan dan 
protokol yang berlaku di Indonesia. Buku ini berfungsi untuk membentuk pola atau alur pikir dalam menangani masalah kesehatan remaja 
yang sering datang dengan satu masalah atau satu keluhan, namun terdapat berbagai permasalahan lain di belakangnya (multiple reasons). 
Buku ini tidak memuat panduan klinis semua penyakit. Bila ada keluhan atau penyakit yang tidak terdapat dalam buku ini, harap merujuk 
pada panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan primer. 

 
Apa arti warna yang ada pada algoritma? 
Dalam algoritma, terdapat pembagian klasifikasi dalam warna merah, kuning, dan hijau dengan arti sebagai berikut: 
– Merah: kondisi gawat darurat, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)  
– Kuning: masalah dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan di tingkat pertama dengan observasi dan/atau tindak lanjut  
– Hijau: tergolong kondisi normal ATAU masalah dapat diselesaikan secara tuntas di fasilitas kesehatan di tingkat pertama 
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Bagaimana memperoleh persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam penggunaan algoritma 
ini? 
Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan hukum pelaksanaan informed consent. Informed 
consent dilakukan untuk semua tindakan medis; harus didahului dengan penjelasan yang cukup sebagai landasan bagi pasien untuk 
mengambil keputusan; dapat diberikan secara tertulis atau lisan; untuk tindakan medis berisiko tinggi (tindakan bedah atau tindakan invasif 
lainnya) harus diberikan secara tertulis; dalam keadaan emergensi tidak diperlukan informed consent, tetapi sesudah sadar wajib diberitahu 
dan diminta persetujuan; serta ditandatangani oleh yang berhak. Berdasarkan Permenkes No 290 Tahun 2008, tindakan medis yang berisiko 
tinggi merupakan tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008, informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 
keluarga dekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 
terhadap pasien. Persetujuan tindakan medis tersebut diberikan oleh keluarga bila pasien tidak berkompeten. Yang dimaksud berkompeten 
ialah individu mampu membuat pernyataan yang berakibat hukum. Kriteria seseorang disebut berkompeten adalah bila sudah berusia 18 
tahun atau lebih, atau belum 18 tahun namun sudah pernah menikah; sehat akal, tidak terganggu kesadarannya, dan tidak mengalami 
retardasi mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Berdasarkan aturan Hukum Perdata, kriteria cakap hukum adalah 
individu berusia 21 tahun atau lebih. 
 
Pada penggunaan algoritma ini, maka persetujuan tindakan medis (informed consent) dilakukan oleh orang tua didahului dengan 
penjelasan yang cukup pada klien remaja dengan didampingi oleh orang tuanya tersebut sebagai pihak yang akan mengambil keputusan. 
Pada kondisi emergensi, tindakan medis tetap dapat dilakukan dokter demi menyelamatkan jiwa pasien (saksi). 
 

Informasi yang harus disampaikan tersebut meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis/kedokteran tersebut, tujuan tindakan 
medis/kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain beserta risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis 
terhadap tindakan yang akan dilakukan, serta perkiraan biaya (tidak wajib). Informasi harus disampaikan secara jelas dan menggunakan 
bahasa yang sesuai dengan kondisi pasien agar mudah dipahami oleh pasien. Sebelum penjelasan ditutup, buka sesi tanya-jawab dan pastikan 
pemahaman pasien dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Penjelasan yang diberikan tersebut dicatat dalam berkas rekam medis pasien 
dengan mencantumkan tanggal, waktu, dan nama yang menerima informasi beserta tandatangannya. Dalam hal pasien menolak untuk 
menerima informasi, maka tenaga kesehatan dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang 
tenaga kesehatan lain sebagai saksi. 
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PENGGUNAAN MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA  
 
 

Pertama, baca, pelajari, dan pahami isi buku ini. Pertama-tama mungkin akan terasa sulit atau rumit menggunakannya, namun lama kelamaan 
Anda akan fasih menggunakan panduan dan algoritma dalam buku ini. 
 
Pahami tata cara interaksi klinis dengan klien remaja. Berangkatlah dari keluhan utama klien remaja. Dari keluhan tersebut, pilihlah satu 
algoritma yang sesuai dengan keluhan tersebut. Telusuri algoritma tersebut dari kolom “Tanya” lalu ke “Lihat/Rasa/Dengar” agar dapat 
menentukan klasifikasi yang tepat sesuai kondisi yang ditemukan pada klien remaja. 
 
PERHATIAN! Buku ini tidak memuat panduan klinis semua penyakit. Bila ada keluhan atau penyakit yang tidak terdapat dalam buku ini, harap 
merujuk pada panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan primer. 
 
Setelah selesai dengan keluhan utama remaja, lakukan anamnesis dengan pendekatan HEEADSSS untuk menggali aspek psikososial remaja 
yang seringkali tidak diungkapkan oleh remaja bila tidak ditanyakan oleh petugas kesehatan, bahkan dapat pula disembunyikan oleh remaja 
ketika ditanya oleh petugas kesehatan. 
 
Ilustrasi mengenai penggunaan algoritma ini dapat dilihat dalam bagan di halaman berikut. 
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Remaja datang dengan 
masalah: 
Tanya dan gali keluhan 
utama  remaja  

• Berat badan 
• Postur pendek 
• Mudah lelah/pucat 
• Pubertas 

• Menstruasi 
• Kehamilan 
• Infeksi menular seksual 
 

• Masalah kulit 
• Masalah THT 
• Masalah tajam 

penglihatan 
 

• Nyeri kepala 
• Nyeri perut non- 

menstruasi 
• Keganasan 
 

• Kecurigaan infeksi HIV 
• Demam tinggi dan 

menggigil khas malaria 
• Batuk berdahak 2 minggu  

atau  lebih terduga 
tuberkulosis 

 

Masalah alat kelamin 
(khusus remaja laki-laki) 
 

Algoritma 
pertumbuhan dan 
perkembangan (hal 26) 

Algoritma kesehatan 
reproduksi (hal 41) 

Algoritma lain-lain (hal 
123) 

Algoritma infeksi 
 (hal 69) 

Algoritma genitalia (hal 
64) 

Algoritma indera  (hal 
89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
E 
E 
A 
D 
S 
S 
S  

Atasi masalah 
yang ditemukan 
melalui 
pendekatan 
HEEADSSS 
dengan 
algoritma yang 
sesuai  

• Masalah kekerasan 
• Masalah mental 

emosional 
• Masalah 

rokok/alkohol/narkoba 
 

Algoritma kesehatan 
jiwa (hal 80) 

Setelah 
mengatasi 
keluhan 
utama dengan 
algoritma 
yang sesuai, 
lakukan 
anamnesis 
dengan 
pendekatan 
HEEADSSS (hal 
19) 
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Contoh penggunaan algoritma 

 
 

 Remaja datang dengan 
masalah: 
nyeri kepala 

Algoritma lain-lain 
 
 
Sub-algoritma nyeri 
kepala 
 

Setelah mengikuti 
kolom “Tanya” dan 
“Lihat/Rasa/Dengar”, 
ditemukan bahwa 
nyeri kepala yang 
dialami klien termasuk 
dalam klasifikasi:  
 
Nyeri kepala tipe 
tegang 

 
 

Berikan antinyeri, 
lakukan pemantauan, 
ajarkan massage 

Anamnesis dengan 
Pendekatan HEEADSSS 

Terdapat kecurigaan 
remaja mengalami 
kekerasan fisik di 
dalam rumah 

Deteksi trauma fisik 
dan non-fisik yang 
dialami remaja, 
berikan pengobatan 
yang diperlukan, 
pertimbangkan untuk 
rujuk ke psikiater, 
pertimbangkan untuk 
melaporkan pada yang 
berwajib 
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INTERAKSI KLINIS PETUGAS KESEHATAN DENGAN KLIEN REMAJA 
 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai pentingnya membina hubungan baik dengan remaja dan tips membangun interaksi klinis yang baik 
dengan remaja. 
 
Hal-hal yang harus Anda perhatikan 

1. Masa remaja adalah masa dimana terjadi perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Saat perubahan ini muncul, remaja mungkin akan 
memiliki banyak pertanyaan dan kekhawatiran tentang apa yang terjadi dalam tubuh mereka. Di banyak tempat, remaja tidak mampu 
membagi pertanyaan dan kekhawatiran mereka serta tidak mampu pula mencari jawaban dari orang dewasa yang kompeten dan 
perduli dengan mereka. 

2. Selain masa remaja dianggap sebagai masa kehidupan yang paling sehat, masa remaja juga dianggap sebagai masa dimana banyak 
perilaku yang secara negatif dapat mempengaruhi kesehatan, baik yang dimulai selama masa remaja maupun masa usia setelahnya. 
Selain itu, banyak kematian pada remaja disebabkan oleh cedera yang tidak disengaja (misalnya kecelakaan mobil), cedera yang 
disengaja (bunuh diri dan perkelahian satu sama lain), ataupun masalah yang berkaitan dengan kehamilan. 

3. Petugas kesehatan seperti Anda memiliki kontribusi yang penting untuk membantu para remaja yang sehat agar tetap sehat, serta yang 
mengalami gangguan kesehatan agar dapat kembali menjadi sehat atau yang memiliki perilaku berisiko agar mendapat pertolongan. 

 
Apa saja yang dapat Anda lakukan sebagai petugas kesehatan? 

1. Memberikan informasi, nasehat, konseling dan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjaga perilaku yang aman dan mengubah 
perilaku yang tidak aman atau  perilaku-perilaku berisiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

2. Mendiagnosis/mendeteksi dan mengobati gangguan kesehatan serta perilaku berisiko yang dapat menyebabkan kondisi kesehatan 
yang tidak baik; serta merujuk mereka ke fasilitas rujukan, bila perlu. 

3. Menjadi orang yang dapat membawa perubahan di masyarakat. Anda dapat membantu pemimpin dan anggota masyarakat untuk 
dapat memahami kebutuhan para remaja, dan pentingnya agent of change dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 
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Bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan klien/pasien remaja? 
Untuk dapat membina hubungan baik dengan klien remaja, perhatikanlah hal-hal berikut: 
1. Beberapa remaja dapat datang sendirian atau bersama teman atau keluarga. Remaja lain mungkin dibawa oleh orang tua atau orang 

dewasa lain. Sesuai dengan kepentingannya, remaja tersebut dapat berperilaku ramah atau tidak ramah pada Anda. Bila terdapat masalah 
atau kekhawatiran tertentu, remaja tersebut mungkin merasa cemas atau ketakutan. 

2. Remaja dapat saja berusaha untuk menyimpan informasi atau hal-hal yang sensitif jika ada orang tua atau pendamping mereka, ataupun 
pasangan mereka. 

 
Terapkan teknik komunikasi efektif, meliputi kontak mata, posisi sejajar, menjadi pendengar yang aktif, dan tidak memotong pembicaraan 
klien.  
 
Hal-hal yang harus Anda lakukan untuk membina hubungan yang baik dengan remaja ialah : 

1. Sapalah remaja dengan sopan 
2. Perkenalkan diri 
3. Jelaskan padanya bahwa : 

a. Anda hadir untuk membantunya, dan bahwa Anda akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami dan memenuhi kebutuhan 
menyelesaikan masalahnya; 

b. Anda ingin dia berkomunikasi dengan Anda secara bebas dan tanpa kekhawatiran; 
c. Dia harus merasa tenang dan tidak takut karena Anda tidak akan mengatakan apapun yang akan memberi pengaruh negatif 

kepadanya; 
d. Anda ingin dia memutuskan seberapa jauh dia ingin melibatkan orang tuanya atau orang lain; 
e. Anda tidak akan menceritakan apapun kepada orang tua atau orang lain semua informasi yang dipercayakan kepada Anda, kecuali 

dia memberikan izin. 
4. Jika remaja ditemani oleh orang dewasa, saat mereka hadir, jelaskan pada pendamping dewasa yang menemani bahwa Anda ingin 

menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan remaja tersebut. Dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan memerlukan waktu 
khusus untuk berbicara hanya dengan klien remaja tersebut. Bila remaja mengakui hal tersebut, petugas kesehatan harus berusaha 
untuk bersikap netral, tidak menghakimi, tidak menyalahkan dan tidak menyudutkan. 
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Membuat catatan riwayat masalah atau kekhawatiran yang muncul pada remaja 
Apa yang harus Anda perhatikan : 

1. Banyak masalah kesehatan remaja yang sensitif dalam masyarakat. 
2. Ketika ditanyakan oleh petugas kesehatan tentang hal yang sensitif seperti aktivitas seksual atau penyalahgunaan obat-obatan, remaja 

mungkin cenderung menyembunyikan informasi tersebut karena takut bahwa petugas kesehatan akan memaki atau membentak 
mereka. 

 
Apa yang harus Anda lakukan: 

1. Mulailah dengan masalah-masalah yang tidak berbahaya: mulailah dengan wawancara klinis tentang masalah yang kurang sensitif dan 
tidak berbahaya. Algoritma Panduan penanganan remaja mengandung banyak pertanyaan langsung yang harus ditanyakan oleh 
petugas kesehatan untuk dapat menentukan klasifikasi dan penanganan yang sesuai. Tetapi, jika Anda menanyakan kepada remaja, 
“Apakah kamu aktif secara seksual?” tanpa menjalin hubungan baik sebelumnya, Anda cenderung tidak akan mendapatkan jawaban 
apapun, apalagi jawaban yang benar. Sebaiknya mulailah dengan pertanyaan pembukaan (seperti tentang keadaan di rumah remaja 
tersebut) sebelum melanjutkan dengan topik yang lebih sensitif seperti kesehatan seksual dan reproduksi, sebaiknya mulailah dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbahaya sebelum melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sensitif. 

2. Gunakan orang ketiga (pertanyaan tidak langsung) bila mungkin: Sebaiknya tanyakan aktivitas teman-temannya dari pada langsung 
menanyakan tentang aktivitasnya. Contohnya, dari pada bertanya langsung kepada remaja, “Apakah kamu merokok?” Anda dapat 
menanyakan, “Apakah ada teman kamu yang merokok?” Jika remaja tersebut menjawab, “Ya”, maka Anda dapat bertanya, “Apakah 
kamu pernah bergabung dengan mereka?” Pertanyaan ini dapat mengarah kepada pertanyaan seperti, “Sudah berapa lama kamu 
merokok?” dan lain-lain. 

3. Kurangi stigma disekitar masalah dengan cara menormalkan masalah : seorang remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau 
infeksi menular seksual akan merasa malu atau minder. Anda dapat mengurangi stigma disekitarnya dengan berkata kepada remaja, 
“Saya telah mengobati sejumlah anak muda yang memiliki masalah yang sama dengan kamu”. 

 
Tips 
Belajarlah sambil melakukannya. Pada awalnya, Anda dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam buku ini 
sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat memilih untuk menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan 
kata-kata atau ungkapan yang lebih membuat Anda nyaman dan dapat untuk menunjang gaya pembicaraan yang lebih tenang. Anda juga akan 
merasa bahwa Anda dapat melakukannya lebih cepat dengan berlatih, dan akan mampu mengenali masalah mana yang membutuhkan waktu 
untuk ditangani, dan masalah mana yang dapat diatasi dengan cepat. 
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Mencari tahu lebih dalam masalah atau kekhawatiran selain keluhan utama yang dikeluhkan klien remaja 
 
Apa yang harus Anda perhatikan: 

1. Ketika remaja mencari bantuan dari seorang petugas kesehatan, mereka cenderung akan memberikan informasi tentang gangguan 
kesehatan yang sangat mengganggu mereka dengan sukarela (yaitu keluhan yang disampaikan). Mereka mungkin memiliki gangguan 
kesehatan lain dan kekhawatiran lain, tetapi tidak akan disampaikan kecuali ditanyakan secara langsung. Dalam situasi seperti ini, 
petugas kesehatan biasanya berhadapan dengan keluhan yang disampaikan saja (contohnya demam dan batuk) dan cenderung tidak 
bertanya lebih jauh sehingga gangguan lain tidak terdeteksi. 

2. Lebih jauh lagi, remaja tidak akan menyampaikan informasi tentang gangguan kesehatan atau kekhawatiran mereka dengan sukarela 
karena merasa malu atau takut, atau karena mereka tidak merasa nyaman dengan petugas kesehatan atau situasi yang mereka hadapi. 

 
Apa yang harus Anda lakukan: 
Anda dapat menggunakan penilaian HEEADSSS yang akan mendampingi Anda untuk: 

1. Mendeteksi gangguan kesehatan dan perkembangan yang tidak disampaikan oleh remaja; 
2. Mendeteksi apakah remaja melakukan perilaku yang membahayakan atau menyebabkan gangguan kesehatan (seperti menyuntikkan 

obat-obatan atau hubungan seksual tanpa kontrasepsi); 
3. Mendeteksi berbagai faktor yang penting dalam lingkungan remaja yang dapat meningkatkan kecenderungan mereka melakukan 

perilaku-perilaku tersebut. 
 
Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang utuh dari remaja tersebut sebagai seorang individu dan bukan hanya sebagai sebuah 
kasus keadaan tertentu. HEEADSSS juga mampu mengidentifikasi berbagai perilaku dan faktor di dalam lingkungan remaja untuk dapat 
menentukan intervensi yang paling tepat untuk remaja. 
 
Adakah sesuatu yang khusus dalam melakukan pemeriksaan fisik pada klien remaja? 
Apa yang harus Anda perhatikan: 

1. Agar dapat melakukan klasifikasi yang tepat, semua tanda-tanda yang disebutkan dalam kolom algoritma “Lihat/Rasa/Dengar” harus 
diperiksa dengan seksama. 

2. Beberapa poin pemeriksaan fisik mungkin tidak akan membuat remaja merasa malu (contohnya memeriksa konjungtiva untuk anemia); 
tetapi beberapa poin lain akan membuat perasaan tidak nyaman saat dilakukan (contohnya memeriksa vagina untuk keluhan keputihan 
yang abnormal). 
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Apa yang harus Anda lakukan: 
1. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik: 

a. Jika remaja datang ditemani dengan seseorang, buatlah kesepakatan apakah dia ingin orang yang menemaninya ikut pada saat 
dilakukan pemeriksaan. 

b. Sampaikan kepada remaja tentang pemeriksaan apa yang ingin Anda lakukan dan tujuannya. 
c. Jelaskan cara melakukan pemeriksaan. 
d. Lakukan persetujuan tindakan medis kepada remaja (Jika remaja berusia di bawah 18 tahun, Anda harus memperoleh 

persetujuan tindakan medis dari orang tua atau pengasuh. Tetapi, Anda tidak boleh melakukan pemeriksaan jika remaja tidak 
setuju meskipun lembar persetujuan medis sudah ditandatangani oleh orang tua atau pengasuh). 
 

2. Sebagai bagian dari pemeriksaan fisik, periksalah hal-hal berikut: 
a. Suhu tubuh 
b. Denyut nadi 
c. Adanya anemia 
d. Adanya ikterus 
e. Adanya limfadenopati 
f. Adanya gizi lebih/kurang 
g. Gangguan kesehatan dan suara paru dan jantung  abnormal 
h. Adanya pembengkakan atau nyeri tekan abdomen 
i. Adanya masalah gigi dan gusi 
j. Adanya gangguan kulit 

 
3. Selama pemeriksaan: 

a. Usahakan semaksimal mungkin agar klien remaja diperiksa oleh petugas kesehatan berjenis kelamin yang sama. Jika tidak 
memungkinkan, pastikan adanya rekan kerja yang berjenis kelamin sama dengan klien remaja selama pemeriksaan dilakukan. 

b. Pastikan kerahasiaan saat dilakukan pemeriksaan (contohnya memastikan tempat pemeriksaan tertutup tirai, pintu tertutup 
dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk selama pemeriksaan dilakukan). 

c. Perhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan atau nyeri dan hentikan pemeriksaan bila perlu. 
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Bagaimana menyampaikan diagnosis sesuai klasifikasi dan rencana tata laksananya 
 
Apa yang harus Anda perhatikan: 

1. Sampaikan kepada pasien remaja Anda mengenai klasifikasi dan jelaskan tujuannya bagi kesehatan mereka. 
2. Sampaikan kepada mereka mengenai perbedaan berbagai pilihan pengobatan dan bantu mereka memilih salah satu yang sesuai 

dengan keinginan dan jenis keluhan sehingga mereka cenderung akan lebih yakin dengan pengobatan tersebut. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

1. Ketika Anda membuat sebuah klasifikasi, Anda harus menyampaikannya kepada pasien remaja dan jelaskan tujuan dibuat klasifikasi 
tersebut. 

2. Sebelum melakukannya: periksalah jika mereka ingin ditemani oleh orang tua atau pendamping yang lain. 
3. Selama berkomunikasi: 

a. Perlihatkan rasa hormat dan empati Anda kepada remaja melalui cara berbicara dan bahasa tubuh yang baik; 
b. Gunakan bahasa dan konsep yang mudah dipahami oleh remaja; 
c. Secara periodik, nilailah tingkat kepahaman klien remaja (contohnya dengan meminta mereka mengatakan apa yang telah 

mereka pahami dari suatu masalah dengan kata-kata mereka sendiri). 
d. Berikan informasi mengenai tujuan setiap pilihan pengobatan dan bantulah remaja untuk memilih salah satu yang paling cocok 

untuknya; 
e. Berikan semua informasi yang sesuai; 
f. Jawablah pertanyaan secara lengkap dan jujur; 
g. Bantulah remaja untuk memilih; 
h. Hargai pilihan mereka meskipun bukan pilihan yang menurut Anda tepat. 
i. Ketika memberikan pengobatan, jelaskan mengapa mereka harus memilih pengobatan tersebut, dan kapan serta bagaimana 

cara melakukannya. Jika meresepkan obat, pastikan bahwa pasien remaja memiliki cukup uang untuk membelinya. 
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PENILAIAN AWAL REMAJA DENGAN PENDEKATAN HEEADSSS 
Pendekatan HEEADSSS dilakukan untuk mendeteksi masalah yang dialami remaja dan sering tidak diungkapkan oleh remaja bila tidak digali dengan baik. 
Pertanyaan-pertanyaan berikut bertujuan memandu tenaga kesehatan untuk bertanya pada remaja mengenai aspek-aspek penting yang dapat 
memunculkan masalah psikososial pada remaja. Sangat dianjurkan untuk membina rapport (hubungan baik) terlebih dahulu pada remaja sebelum 
bertanya, menjamin kerahasiaan, mengatasi dulu masalah klinis atau emergensi yang ada pada remaja dan mengelaborasi hal yang dirasa perlu. 
 
Jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penilaian HEEADSSS secara lengkap, Anda dapat memprioritaskan beberapa bagian dari penilaian 
HEEADSSS. 
 
HEEADSSS adalah singkatan dari 
• Home (Rumah) 
• Education (Pendidikan) 
• Eating (Pola makan) 
• Activity (Aktivitas) 
• Drugs (Obat-obatan) 
• Sexuality (Aktivitas seksual) 
• Safety (Keselamatan) 
• Suicide/Depresi (Bunuh diri/depresi) 
 
Anda dapat memrioritaskan bagian-bagian yang paling berhubungan dengan: 
•   Keluhan yang disampaikan: 

Misalnya, jika seorang remaja datang dengan cedera akibat jatuh setelah minum minuman beralkohol, Anda dapat memrioritaskan bagian “Obat-
obatan” pada penilaian HEEADSSS. 
dan/atau 

 •   Gangguan kesehatan yang penting di daerah tempat Anda bekerja: 
Jika Anda bekerja di daerah dengan prevalensi HIV yang tinggi, Anda harus memrioritaskan bagian “Aktivitas seksual” pada penilaian HEEADSSS. 
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Pertanyaan HEADSSS Lengkap                       Penilaian       

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH DI DALAM RUMAH (HOME) 

 
Menggali keadaan di rumah terkait 3 hal utama: 

- Tingkat kenyamanan di rumah/tempat tinggal 
- Punya pihak pendukung (remaja merasa aman, bisa bicara secara terbuka serta meminta tolong 

pada orang tersebut) di rumah/tempat tinggal 
- Hal yang umumnya terjadi di rumah yang bisa menjadi “warisan” perilaku berisiko (kekerasan, 

penggunaan alkohol dan penggunaan obat terlarang, dan seksualitas) 
 

1. Alamat: 
 

2. Tinggal dengan siapa? 
a. Keluarga inti (ayah, ibu, saudara kandung)  
b. Keluarga tidak inti (paman, tante, kakek, nenek atau lainnya) 
c. Sendiri 
d. Bersama pasangan 
e. Bersama kakak 
f. Bersama sepupu 
g. Bersama teman 
h. Bersama ayah/ibu/saudara tiri 
i. Lainnya, sebutkan ....... 

 
3. Berapa orang yang tinggal dalam satu rumah? 

4. Bila remaja tinggal bersama dengan orang tua: 

Apakah orang tua bekerja atau tidak? 

Berapa jam sehari bertemu dengan orang tua? 

 

5. Apakah kamu sering berada di rumah seorang diri? 

 
6. Apakah di rumah kamu memiliki orang yang mendukung kamu? 

Nama:  
No Telepon/HP: 
Hubungan dengan kamu: 
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7. Apakah kamu memiliki ruang privasi di rumah? Seperti kamar sendiri?  Ya/tidak 
 
 
8. Apakah kamu tinggal berpindah-pindah? Ya/tidak 
 

- Dalam 3 tahun belakangan ini apakah kamu tinggal di tempat yang sama atau sering berpindah? 
- Jika pindah, dalam 3 tahun belakangan ini berapa kali kamu berpindah? 

1 kali 
1-3 kali 
4 – 6 kali 
Lebih dari 6 kali 

 
9. Apakah kamu merasa nyaman di rumah? 
10. Apakah ada hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman di rumah? 

- Jika ada yang membuat merasa tidak nyaman, biasanya apakah masalah yang sering membuat 
tidak nyaman itu berulang?  

- Seberapa sering kamu merasa tidak nyaman di rumah? Dalam 30 hari terakhir seberapa sering 
kamu merasa tidak nyaman? 
a. Jarang 
b. Lumayan sering 
c. Sering 

 
11. Apakah dalam 30 hari terakhir terjadi masalah kekerasan di rumah kamu?  

a) Jarang (kurang dari 3 kali) 
b) Lumayan sering (3 sampai 5 kali)  
c) Sering (diatas 5 kali) 

 
12. Apakah dalam 30 hari terakhir terjadi masalah penggunaan alkohol di rumah kamu? 

 
13. Apakah dalam 30 hari terakhir terjadi masalah penggunaan rokok di rumah kamu? 
 

14. Apakah dalam 30 hari terakhir terjadi masalah penggunaan jenis narkoba lain selain alkohol dan 
rokok di rumah kamu? 

 

15. Apakah ada hal lain yang terjadi di rumah yang ingin kamu ceritakan kepada kami? 
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MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN 
(EDUCATION) ATAU PEKERJAAN (EMPLOYMENT) 
 
Menggali keadaan di sekolah/tempat kerja terkait 3 hal utama: 

- Tingkat kenyamanan di sekolah/tempat kerja 
- Punya pihak pendukung (remaja merasa aman, bisa bicara secara terbuka serta meminta tolong 

pada orang ini) di sekolah/tempat kerja 
- Hal yang umumnya terjadi di sekolah/tempat kerja  yang bisa menjadi “warisan” perilaku 

berisiko (kekerasan, penggunaan alkohol dan penggunaan obat terlarang, dan seksualitas) 
 

1. Adakah hal yang kamu sukai di sekolah atau di tempat kamu melakukan kegiatan sehari-hari, selain di 
rumah/tempat tinggal? 
 

2. Apakah ada orang yang kamu percaya atau orang yang kamu rasa nyaman untuk berdiskusi tentang 
masalah kamu? 

 

3. Apakah kamu merasa ada beban di sekolah? Sebaliknya, adakah hal di sekolah yang membuat kamu 
merasa nyaman? 

 

4. Apakah pergi ke sekolah atau ke tempat kerja membuat kamu senang? 
 

5. Dalam 30 hari terakhir ini, berapa hari kamu memutuskan untuk tidak datang ke sekolah atau tempat 
kerja yang bukan karena sakit (karena enggan, tidak ingin, atau tidak merasa termotivasi)? 

 

6. Apakah di sekolah/tempat kerja kamu merasa punya teman? 
- Jika punya, bisa ceritakan tentang teman-teman kamu? 
- Apa yang sering mereka lakukan untuk bersenang-senang? 
 

7. Apakah selama satu tahun ini kamu pernah pindah sekolah?  
 

8. Pernahkah kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan di sekolah, misalnya kekerasaan atau hal 
yang menjadi beban di hati kamu? 
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MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH  YANG TERKAIT DENGAN POLA MAKAN 
(EATING) 
 

1. Apakah kamu memiliki kebiasaan sarapan, makan siang, dan makan malam? 
 

2. Apa yang biasanya kamu makan saat sarapan, makan siang, dan makan malam? 
 

3. Kadang-kadang bila sedang stres seseorang dapat makan berlebih atau justru tidak mau makan, 
bagaimana dengan kamu?  
 

4. Adakah perubahan berat badan belakangan ini?   
 

5. Apakah ada yang kamu suka dan kamu tidak suka pada tubuhmu? 
 

6. Olahraga apa yang kamu lakukan? 
 

7. Seberapa sering kamu berolahraga dalam seminggu? 
 

 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS (ACTIVITY) 
 

1. Apa yang kamu lakukan pada saat waktu luang?  
2. Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? 
3. Siapa teman dekatmu? (di sekolah/di luar sekolah?) 
4. Apakah kamu punya teman diluar grupmu? 
5. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman sebaya kamu? 
6. Apakah pendapat teman-temanmu tentang kamu? 
7. Apakah yang kamu sukai pada dirimu? 
8. Berapa lama kamu menonton TV tiap malam? 
9. Apakah musik favoritmu? 
10. Apakah kamu bergabung dalam grup olah raga/hobi tertentu? 

 
 
 
 
 

 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN OBAT-OBATAN  
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(DRUGS) 
 

1. Banyak remaja seusiamu sudah mulai mengenal rokok atau obat-obatan/alkohol, adakah teman-
temanmu yang seperti itu? 
 

2. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah mengonsumsi rokok/alkohol/obat-obatan 
(narkoba)? Bila jawabannya tidak, langsung lanjutkan ke poin selanjutnya (seksualitas) 
 

3. Berapa banyak kamu pakai dan seberapa sering? 
4. Bagaimana cara menggunakannya? 
5. Dari mana dana untuk membelinya? 

 
6. Bagaimana efek rokok/narkoba pada kamu? 

 
7. Apakah ada peningkatan pemakaian zat-zat tersebut akhir-akhir ini? 

 
8. Apa yang kamu dan temanmu lakukan ketika kalian memakai zat-zat tersebut? 

 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS SEKSUAL 
(SEXUALITY) 
 

1. Biasanya remaja seusiamu sudah mulai tertarik dengan pacaran dan hubungan seksual, apakah 

teman-teman di sekitarmu ada yang sudah pacaran? 

 

2. Menurut yang kamu sadari hingga saat ini, apakah kamu lebih tertarik dengan lawan jenis, sesama 

jenis, atau keduanya? 

 

3. Apakah kamu pernah pacaran? 
 

4. Apakah kamu pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki/perempuan atau keduanya? Bila 
jawabannya tidak, langsung lanjutkan ke poin selanjutnya (keamanan atau safety) 
 

5. Ketika kamu berhubungan seksual, apakah kamu menggunaakan pengaman? (kondom atau 
kontrasepsi lainnya?) 
 

 



 

 

 

 

 

 

24 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

6. Bagaimana pendapatmu tentang kontrasepsi dan pencegahan Infeksi Menular Seksual? 
 

7. Apakah kamu pernah mengalami masalah infeksi menular seksual? 
 

8. Apakah kamu pernah mengalami masalah kehamilan yang tidak diinginkan? 
 

9. Bila kamu pernah berhubungan seksual, apakah kamu tertekan saat melakukan hubungan seksual? 
 

10. Apakah kamu pernah mengalami masalah kekerasan seksual 
 

11. Identifikasi mengenai kemungkinan remaja pernah menjadi korban kekerasan seksual 
 
 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN KESELAMATAN 
(SAFETY) 
 

1. Apakah kamu tidak merasa aman berada di rumah? 

2. Apakah kamu tidak merasa aman berada di tengah masyarakat? 

3. Apakah kamu tidak merasa aman di lingkungan sekolah? 

4. Apakah kamu tidak merasa aman berada di jalan (sebagai pengemudi ataupun pejalan kaki) ? 
 

 

MEMERIKSA  KEMUNGKINAN  REMAJA MEMILIKI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN BUNUH DIRI/DEPRESI 
(SUICIDE/DEPRESSION) 
 

1. Terkadang saat sedang sedih, seorang bisa merasakan ingin melukai diri, bahkan melakukan perbuatan 

bunuh diri, apakah kamu pernah merasakannya?  

 

2. Apakah kamu pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri (melukai diri, 
membakar atau membuat dirimu dalam situasi yang tidak aman, termasuk hubungan seksual yang tidak 
aman atau tindakan bunuh diri)? 
 

3. Bila nomor 2 dijawab tidak, apa yang dapat mencegahmu untuk melakukan hal tersebut? 
 

4. Apa yang kamu lakukan saat kamu sedih, marah dan terluka? 
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5. Apakah kamu merasa sedih atau putus asa yang berlebihan? 

 Bila ya, sudah berapa lama kamu alami? 
 

6. Apakah kamu pernah merasa hilang ketertarikan terhadap sesuatu yang kamu suka? 
 

7. Kalau dihitung dengan skala 1 s/d 10 (1 untuk menggambarkan perasaan sangat sedih dan 10 untuk 
perasaan sangat gembira), saat ini perasaan kamu berada di skala mana? 
 

8. Seberapa sering kamu merasa sedih? 
 

9. Siapa yang biasanya kamu ajak bicara ketika kamu sedang sedih? 
10. Apakah kamu memiliki masalah tidur (sulit tidur atau sering terbangun ketika tertidur atau sering 

mengalami mimpi buruk)? 
 

11. Apakah kamu pernah merasakan cemas, gugup atau stress? Misalnya pada suasana keramaian? 
 

12. Pernahkah kamu merasakan dirimu sangat bersemangat? Apakah kamu pernah merasa dirimu bisa 
merubah dunia? 
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ALGORITMA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: 
1. Gizi kurang/gizi lebih (hal 27) 

2. Postur pendek (hal 30) 

3. Pubertas (hal 32 untuk remaja laki-laki, hal 34 untuk remaja perempuan) 

4. Anemia (hal 36) 
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BAGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: MASALAH GIZI KURANG/GIZI LEBIH 

Cek apakah remaja memiliki masalah gizi kurang/lebih 

TANYA                                                                                 LIHAT/RASA/DENGAR                                                      KLASIFIKASI                                     PENATALAKSANAAN                  PEMANTAUAN 

 
Usia  

 Berapa usia Kamu?  
 
Berat badan  

 Tanyakan apakah punya catatan berat 
badan sebelumnya 

 Tanyakan apakah anak merasa BBnya turun 
(misal dari baju yang longgar)atau  BB naik 
(baju sempit) 

 
Penyakit akut/kronis berulang  
1. Apakah Kamu menderita penyakit 

saat ini?  
2. Apakah Kamu sering menderita 

penyakit yang berulang/yang berlangsung 
lama? (Demam, batuk, diare, kelelahan) 

 
Asupan makanan  
(Pertimbangkan pola makan daerah 
setempat)  

 Berapa kali Kamu makan setiap hari?  

 Jenis makanan apa yang Kamu makan 
disetiap waktu makan?  

1. Lakukan pemeriksaan fisik 
umum dan ukur :  
• Berat badan (kg) 
• Tinggi badan (m) 
• Hitung:  

 IMT (Indeks Massa 
Tubuh) = BB/TB

2
(atau 

gunakan tabulasi IMT)  
 

• Tentukan skor Z tabel IMT 
berdasarkan umur 
(gunakan grafik IMT 
berdasarkan umur pada 
Lampiran halaman 180)  

• Tentukan: Apakah dalam 
kisaran skor Z IMT rendah 
atau tinggi? 

 
2. Bila dilaporkan terjadi 

penurunan berat badan 
dengan cara menghitung:  
% penurunan BB =  
(BB sebelumnya – BB 
sekarang) x 100  
BB sebelumnya  

 
 
 
 
 
 

Gizi buruk 
 
Jika IMT berdasarkan umur 
adalah dibawah garis Z skor -3SD 
atau <-3SD 
Salah satu dari berikut:  
• Penyusutan otot  
• Mata cekung  
• Tidak mampu berdiri/berjalan  
• Edema tekan pada kedua kaki 

Rujuk segera ke rumah sakit 
 
 
 
 
 
 

 

Penurunan berat badan yang 
signifikan 
 
Jika penurunan berat badan lebih 
dari 5% dalam waktu satu bulan 
atau  
Penurunan berat badan yang 
signifikan dilaporkan oleh remaja  
 
 

Periksa apakah terdapat:  
• Tuberkulosis 
• Anemia 
• Penyakit akibat HIV  
(Gunakan algoritma terkait) 
 
Obati atau rujuk kondisi medis 
penyerta 
 
Konseling:  
• Pola makan sehat (frekuensi dan 
porsi makan, makanan selingan) 
• Aktivitas fisik (sarankan untuk 
batasi aktivitas fisik) 
 

Pantau infeksi 
atau kondisi yang 
teridentifikasi bila 
perlu  
 
Periksa ulang 
status gizi dalam 
satu bulan  
 
 
 
 
 
 
 

 
KLASIFIKASI 
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 Berapa banyak Kamu makan setiap kali 
makan?  

 
 
Aktivitas fisik  

 Berapa banyak aktivitas fisik yang Kamu 
lakukan setiap hari dan berapa lama Kamu 
melakukannya?  

 
Aktivitas dapat terdiri dari:  

- Yang dilakukan di rumah  
- Yang dilakukan di sekolah/kampus  
- Yang dilakukan di tempat kerja  
- Yang dilakukan berhubungan dengan 
permainan atau olah raga  

Periksa: Malnutrisi berat 
• Apakah terjadi 

penyusutan otot bahu, 
pinggul atau tungkai?  

• Apakah mata cekung?  
• Apakah remaja mampu 

berdiri/berjalan?  
• Apakah ditemukan udem 

di tungkai bawah/kaki?  
 

Bila dijumpai edema kaki:  
• Seberapa luas?  
• Apakah pitting (tidak 

kembali saat ditekan)  
 
3.  Bila skor Z IMT >2 SD, 

periksa:  
• Tekanan darah  
• Rujuk ke Petugas 

laboratorium untuk 
pemeriksaan Gula darah 

 
4. Periksa gejala anemia:  

• Telapak pucat  
• Konjungtiva pucat  
• Rujuk ke petugas 

laboratorium untuk 
pemeriksaan kadar 
hemoglobin bila tersedia  

 
 
 

Gizi kurang 
 
Jika IMT berdasarkan umur 
berada antara -2SD dan -3SD  
( -2SD > skor IMT > -3SD ) 
 
(Pedoman Dit Gizi) 
  
 
 
 

Periksa apakah terdapat:  
• Tuberkulosis 
• Anemia 
• Penyakit akibat HIV 
• Penyalahgunaan obat terlarang 
(Gunakan algoritma terkait) 
 
Obati atau rujuk kondisi medis 
penyerta 
 
Konseling:  
• Pola makan sehat (frekuensi dan 

porsi makan, makanan selingan) 
• Aktivitas fisik (sarankan untuk 

batasi aktivitas fisik) 
 

Pantau infeksi 
atau kondisi yang 
teridentifikasi bila 
perlu  
 
Periksa ulang 
status gizi dalam 
satu bulan  

Gizi lebih 
 
Jika IMT berdasarkan umur 
berada diantara +1SD dan +2SD 
(+1< skor IMT <+2SD) 
 
ATAU 
Bila IMT 25,1-27 (Pedoman Dit 
Gizi) 

Konseling:  
• Pola makan sehat (atur frekuensi 

makan dan kurangi porsi makan, 
hindari makanan tinggi gula, 
tinggi garam, dan tinggi lemak) 

• Aktivitas fisik (sarankan untuk 
tambahkan aktivitas fisik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periksa ulang 
dalam tiga bulan  



 

 

 

 

 

 

29 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

 Obesitas 
 
Jika IMT berdasarkan umur di 
atas garis skor Z >2SD 
ATAU 
Bila IMT >27 (Pedoman Dit Gizi) 

Konseling: ( 
•  Pola makan sehat (atur frekuensi 

makan dan kurangi porsi makan, 
hindari makanan tinggi gula, 
tinggi garam, dan tinggi lemak) 

• Aktivitas fisik(sarankan untuk 
tambahkan aktivitas fisik) 

 
Periksa tekanan darah dan kadar 
gula darah 
 Rujuk bila terdapat tekanan 

darah tinggi dan/atau gula 
darah tinggi 

Periksa ulang 
dalam satu bulan 
 
 
 
 

 Gizi normal 
 
Jika IMT berdasarkan umur 
antara garis skor Z +1SD dan -2SD 
ATAU 
Bila IMT 18,5-25 (Pedoman Dit 
Gizi) 

Yakinkan remaja dan berikan pesan 
mengenai pola makan sehat dan 
aktivitas fisik 

Periksa ulang 
dalam satu bulan 
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BAGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: MASALAH PENDEK (STUNTING) 

Cek apakah remaja memiliki masalah postur pendek 

TANYA                                                                                 LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                     PENATALAKSANAAN                              PEMANTAUAN 

 
Apakah remaja memiliki keluhan tubuhnya 
lebih pendek dari teman sebaya? 
 
Apakah kedua orang tua berpostur pendek? 
 
Apakah terdapat riwayat malnutrisi kronis 
sejak anak-anak? 
 
Apakah pola makan saat ini cukup untuk 
pertumbuhan? 
 
Apakah remaja telah melewati masa 
pubertas? 
 
Apakah remaja mengalami penyakit kronis 
(demam, diare, batuk, kelelahan) atau 
penyakit akut berulang? 
 

Berapa tinggi badan dan berat badan 
sewaktu lahir 

(Lihat grafik tinggi badan 
menurut umur, pada 
lampiran halaman 182) 
1. Ukur tinggi badan anak 
2. Ukur atau tanyakan 

tinggi badan kedua orang 
tua 

3. Catat riwayat pola 
makan dan lakukan 
pemeriksaan status gizi 

4. Catat riwayat dan 
lakukan pemeriksaan 
penyakit kronis atau 
penyakit akut berulang 

 
Pendek adalah tinggi badan 
anak <-2 SD hingga < - 3SD 
 
Sangat pendek adalah tinggi 
badan anak di bawah -3 SD 

 
 
 
 
 
 

Perawakan pendek akibat 
keturunan 
 
Jika pasien berperawakan tidak 
lebih pendek dari yang 
diharapkan berdasarkan tinggi 
orang tuanya 
(berada dalam potensi tinggi 
genetik) 

Sampaikan bahwa perlu dilakukan 
penilaian lanjutan untuk mencari 
faktor yang mungkin dapat diobati 
untuk meningkatkan kesempatan 
tumbuh lebih tinggi (Rujuk ke 
fasilitas kesehatan rujukan tingkat 
lanjutan) 
 

Umpan balik 
rujukan 

Perawakan pendek akibat 
masalah gizi 
 
Jika remaja memiliki masalah gizi 
Kemungkinan pertumbuhan 
terhambat karena kurang gizi 

Sampaikan efek gizi buruk terhadap 
pertumbuhan 
 
Perbaikan pola makan untuk 
membantu pasien tumbuh lebih 
tinggi 
 
Lihat algoritma masalah gizi 
kurang/lebih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perawakan pendek akibat 
penyakit kronis (termasuk 
penyakit endokrin) 
 
Jika terdapat bukti penyakit akut 
berulang atau kronis atau terkait 
hormon (endokrinologi) pada 
pemeriksaan 

Sampaikan bahwa penyakit yang 
diderita dapat menghambat 
pertumbuhan 
 
Obati dan tangani penyakit yang 
ditemukan 
 
Bila dicurigai perawakan pendek 
terkait masalah endokrin, rujuk ke 
dokter ahli 
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Perawakan pendek dan telah 
melewati masa pubertas 
 
Jika pasien sepertinya telah 
melewati (hampir melewati) 
masa pertumbuhannya 

Sampaikan bahwa pubertas hampir 
berhenti dan pasien cenderung 
tidak bertambah tinggi 
 
Rujuk ke dokter ahli endokrin anak 
atau gunakan  algoritma masalah 
pubertas 

 

Perawakan pendek dan 
mengalami pubertas terlambat 
 
Jika terjadi pubertas terlambat 
 

Sampaikan bahwa mungkin proses 
pertumbuhan pasien tertunda. 
 
Pasien harus melakukan pola 
makan sehat agar mendapat 
kesempatan terbaik untuk 
bertambah tinggi badan. 
 
Rujuk ke dokter ahli endokrin anak 
atau gunakan  algoritma pubertas 
terlambat 

 

 Perawakan pendek dan memiliki 
kemungkinan untuk terus 
tumbuh 
 
Jika tidak tergolong pubertas 
terlambat 
Pasien belum melewati masa 
pertumbuhannya 

Sampaikan bahwa proses 
pertumbuhan mungkin belum 
selesai (atau bahkan belum 
dimulai) 
 
Sampaikan bahwa pasien harus 
melakukan pola makan sehat agar 
mendapat kesempatan terbaik 
untuk bertambah tinggi badan 
 
Rujuk ke dokter ahli endokrin anak 
untuk evaluasi lebih lanjut 

Pantau 
perkembangan 
pertumbuhan dan 
pubertas setiap 
3bulan 
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BAGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: MASALAH PUBERTAS PADA REMAJA LELAKI 

Cek apakah remaja LELAKI memiliki masalah pubertas 

TANYA                                                                             LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                          PENATALAKSANAAN                           PEMANTAUAN 

Tanyakan berapa usia anak 
 
Apakah anak sudah mengalami tanda 
seksual sekunder? 
 
 Pembesaran testis 

o Apakah ukuran testis Kamu 

bertambah dari sejak usia kecil?  

o Jika ukurannya bertambah:  

 Berapa usia Kamu saat pertama 

kali mengetahuinya? (Belum 

terjadi pembesaran testis 

abnormal bila usia >14 tahun) 
 Perubahan suara 
 Pertumbuhan rambut pubis 

o Apakah rambut kemaluan tumbuh 

pada atau di sekitar area alat kelamin 

Kamu? 

o Jika tumbuh rambut kemaluan: 

 Berapa usia Kamu saat pertama 

kali mengetahuinya? (Rambut 

pubis belum tumbuh abnormal bila 

usia >15 tahun) 
 Pertumbuhan rambut ketiak 
 
 
Apakah anak sudah mengalami mimpi 
basah? 
 
 

 
1. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum: 
 

2. Periksa status gizi : 
• Tinggi badan (TB)  
• Berat badan (BB)  
• Hitung IMT (Indeks 

Massa Tubuh) = BB/TB
2
 

 
Hitung dengan 
menggunakan tabel IMT Z 
score pada grafik 
persentil IMT 
berdasarkan usia  

 
3. Periksa alat kelamin 
Penis  
• Ukuran (jika remaja 

obesitas, tarik lemak pubis 
ke atas untuk mendapatkan 
perkiraan ukuran yang 
akurat)  

• Apakah terjadi variasi 
anatomis (bentuk) 
(contohnya muara uretra 
tidak berada di ujung penis)  

 
Testis  
• Ukuran (volume) testis 

dengan skala Prader 

 
 
 
 
 
 

Pubertas prekoks 

 

Jika tanda seksual sekunder 

sudah muncul sebelum anak 

berusia 9 tahun 

Sampaikan mengenai pubertas 
dini/prekoks pada remaja dan 
orang tua berikut konsekuensinya 
 
Rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan 
tingkat lanjutan (dokter ahli 
endokrin anak)  
Konseling mengenai pubertas 
 

 

Pubertas terlambat (delayed) 

 

Jika perkembangan tanda seksual 

sekunder belum terjadi ketika 

anak lelaki berusia 14 tahun atau 

lebih 

 

Tanda: 

- Tidak ditemukan pembesaran 

testis pada usia 14 tahun 

atau 

 

Dapat ditemukan: 

- Berat badan rendah (angka 

IMT kurang dari -2Z 

berdasarkan usia)  

atau  

- Dengan/tanpa tanda dan 

gejala adanya penyakit kronis  
 
 

Untuk pubertas terlambat yang 
mungkin disebabkan oleh penyakit 
kronis atau malnutrisi 
 

 Obati atau rujuk kondisi medis 
penyerta  

• Cari tanda gangguan nutrisi 
dengan menggunakan algoritma 
“Masalah gizi kurang/lebih”  

• Beritahukan kepada remaja 
bahwa pubertas dapat datang 
terlambat karena adanya 
penyakit kronis atau malnutrisi 
dan mungkin akan perlu 
diperiksa lagi oleh petugas 
kesehatan setelah penyakit 
kronis dan/atau gangguan 
nutrisinya telah diobati 

 

 Pantau 
penyakit kronis 
bila perlu  

 Pantau 
gangguan 
nutrisi bila 
perlu  

 Lakukan 
pemeriksaan 
ulang 
perkembangan 
pubertas dalam 
enam bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk pubertas terlambat yang 
bukan disebabkan oleh penyakit 
kronis atau malnutrisi: 
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Apabila anak dicurigai mengalami kelainan 
pubertas (dini/terlambat): 
 

 Apakah anak mengalami masalah gizi (gizi 

kurang/lebih)? 

 Apakah terdapat riwayat penyakit kronis 

pada anak? 

o Demam 

o Batuk 

o Diare 

o Penurunan berat badan yang sudah 

terjadi sejak lama 
 

• Benjolan pada testis  
• Pembengkakan pada testis  
 
Rambus Pubis (Kemaluan)  
• Adanya rambut pubis  
 

 
4. Periksa tanda-tanda 

adanya penyakit kronis 
 
(Lihat panduan/gambar 
penentuan status pubertas 
dengan Tanner staging di 
halaman …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beritahu remaja bahwa terjadi 
perkembangan pubertas 
terlambat pada usianya  

• Yakinkan remaja bahwa 
meskipun pubertas datang 
terlambat, semua anak laki-laki 
pada akhirnya akan mengalami 
pubertas. 

• Tegaskan bahwa hanya sebagian 
kecil orang yang tidak mengalami 
pubertas dan karena itu harus 
dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut pada remaja  

• Rujuk ke fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan (dokter 
ahli endokrin anak) 

 
Bila postur remaja pendek, rujuk ke 
fasilitas kesehatan rujukan tingkat 
lanjutan (dokter ahli endokkrin 
anak)  
 

Periksa apakah terdapat:  
• Tuberkulosis  
• Anemia 
• Penyakit akibat HIV  
• Penggunaan zat terlarang 
Konseling mengenai pubertas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pubertas normal 
 
Jika ditemukan pembesaran testis 
pada anak lelaki usia 9-14 tahun 
 

Yakinkan bahwa remaja dalam 
batas normal dan semua anak laki-
laki pada akhirnya akan mengalami 
pubertas  
 
Konseling mengenai pubertas 
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BAGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: MASALAH PUBERTAS PADA REMAJA PEREMPUAN 

Cek apakah remaja PEREMPUAN memiliki masalah pubertas 

TANYA                                                                             LIHAT/RASA/DENGAR                                     KLASIFIKASI                                               PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Tanyakan berapa usia anak 
 
Apakah anak sudah mengalami tanda 
seksual sekunder? 
 
Perkembangan payudara 

 Apakah terjadi perubahan ukuran 

payudara Kamu atau apakah ada 

perubahan pada ukuran atau warna 

area sekitar puting susu Kamu? 

 Jika pertumbuhan payudara telah 

dimulai : Berapa usia Kamu saat 

pertama kali mengetahuinya?  

 Apakah kamu merasa mengalami 

kelainan bentuk (anatomi) 

payudara? 
 
Rambut kemaluan (Pubis)  
• Apakah rambut kemaluan tumbuh pada 

atau di sekitar area alat kelamin Kamu?  
Jika tumbuh rambut kemaluan:  

 Berapa usia Kamu saat pertama kali 

mengetahuinya?  
 
Jadwal haid (menstruasi)  
• Apakah Kamu sudah mulai haid? 

 Jika haid sudah dimulai:  Berapa usia 

 
1. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum 
 

2. Periksa status gizi 
 
• HitungIMT (Indeks Massa 

Tubuh) = BB/TB
2
 

 
Hitung dengan menggunakan 
grafik IMT  berdasarkan umur 
pada lampiran halaman 180 
 
3. Lakukan pemeriksaan  
 
Payudara  
• Adanya jaringan payudara  
• Warna dan ukuran area di 

sekitar puting  
 
Rambus Pubis (Kemaluan)  
• Adanya rambut pubis  
 
4. Periksa tanda-tanda 

adanya penyakit kronis  
 
(Lihat panduan/gambar 
penentuan status pubertas 

 
 
 
 
 
 

Pubertas prekoks 

 

Jika tanda seksual sekunder 

sudah muncul sebelum anak 

berusia 8 tahun 

Sampaikan mengenai pubertas 
dini/prekoks pada remaja dan 
orang tua berikut konsekuensinya 
 
Rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan 
tingkat lanjutan (dokter ahli 
endokrin anak) 

 

Pubertas terlambat (delayed) 

 

Jika tanda seksual sekunder 

belum muncul ketika anak 

berusia 13 tahun atau lebih 
 
Tanda: 
Tidak ditemukan pembesaran 
payudara pada usia 13 tahun  
dan  
Belum haid pada usia 16 tahun  
 
atau  
Haid belum dimulai meskipun 
tanda awal pembesaran 
payudara sudah terjadi sejak 
lebih dari lima tahun yang lalu  
dan  
Berat badan rendah (angka IMT 
kurang dari -2 SD berdasarkan 

Untuk pubertas terlambat yang 
mungkin disebabkan oleh penyakit 
kronis atau malnutrisi 
 

 Obati atau rujuk kondisi medis 
penyerta  

• Cari tanda gangguan nutrisi 
dengan menggunakan algoritma 
“Masalah gizi kurang/lebih”  

• Beritahukan kepada remaja 
bahwa pubertas dapat datang 
terlambat karena adanya 
penyakit kronis atau malnutrisi 
dan mungkin akan perlu 
diperiksa lagi oleh petugas 
kesehatan setelah penyakit 
kronis dan/atau gangguan 
nutrisinya telah diobati. 

 
Konseling mengenai pubertas 
 

 Pantau 
penyakit kronis 
bila perlu  

 Pantau 
gangguan 
nutrisi bila 
perlu  

 Lakukan 
pemeriksaan 
ulang 
perkembangan 
pubertas dalam 
enam bulan 

 Rujuk ke dokter 
untuk 
memastikan 
penyebab 
keterlambatan 
pubertas 
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Kamu saat haid pertama?  

 Abnormal juga bila: Haid belum 

dimulai meskipun sudah terjadi 

tanda awal pembesaran payudara 

sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, 

namun belum ditemukan tanda 

perkembangan payudara 
 
Apabila anak dicurigai mengalami kelainan 
pubertas (dini/terlambat): 
 

 Apakah anak mengalami masalah gizi 

(gizi kurang/lebih)? 

 Apakah terdapat riwayat penyakit 

kronis pada anak? 

o Demam 

o Batuk 

o Diare 

o Penurunan berat badan yang 

sudah terjadi sejak lama 
 

dengan Skala Tanner pada 
lampiran  halaman 184) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usia)  
 
atau  
Dapat/tanpa disertai tanda dan 
gejala adanya penyakit kronis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk pubertas terlambat yang 
bukan disebabkan oleh penyakit 
kronis atau malnutrisi: 
 

 Beritahu remaja bahwa terjadi 
perkembangan pubertas 
terlambat pada usianya  

• Yakinkan remaja bahwa 
meskipun pubertas datang 
terlambat, sebagian anak 
perempuan pada akhirnya akan 
mengalami pubertas. 

• Tegaskan bahwa hanya sebagian 
kecil orang yang tidak mengalami 
pubertas dan karena itu harus 
dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut pada remaja  

• Rujuk ke dokter spesialis 
kandungan/endokrin 

 
Periksa apakah terdapat:  
• Tuberkulosis  
• Anemia 
• Penyakit akibat HIV  
• Penggunaan zat terlarang 
 
Bila postur remaja pendek, 
gunakan algoritma    

 Obati penyakit atau anemia 
yang dijumpai  

 Konseling pola makan 

 Konseling batasi aktivitas fisik 
 
Konseling mengenai pubertas 
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 Pubertas normal 

 

Jika anak perempuan usia 8 – 13 

tahun mengalami pertumbuhan 

payudara dan menstruasi terjadi 

sebelum usia 16 tahun 

Yakinkan bahwa remaja dalam 
batas normal dan semua anak 
perempuan pada akhirnya akan 
mengalami pubertas  
 
Konseling mengenai pubertas 
 

 

 
 
 
 
 
 

BAGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN: ANEMIA DEFISIENSI BESI  

Cek apakah remaja memiliki masalah anemia 

TANYA                                                                            LIHAT/RASA/DENGAR                                          KLASIFIKASI                                          PENATALAKSANAAN                           PEMANTAUAN 

Keluhan ke arah anemia  
1. 5 L: lesu, lemah, letih, lelah, lunglai 
2. Sering mengeluh pusing dan mata 

berkunang-kunang 
3. Gejala lebih lanjut: kelopak mata, bibir, 

lidah dan kulit telapak tangan pucat? 
4. Apakah Kamu merasa lelah sepanjang 

waktu?  
5. Apakah Kamu memiliki napas pendek 

bahkan ketika sedang duduk? 
6. Gejala kurang konsentrasi, mudah 

ngantuk 
 
Mengenai penyebab anemia  
Perdarahan akut  
• Apakah ada darah di feses Kamu?  
• Apakah feses Kamu berwarna hitam?  
 
Pola makan yang tidak sesuai  

1. Periksa:  
Keparahan anemia  
• Pucat  

- Apakah telapak tangan 
dan konjungtiva pucat?  

- Bila iya, berat atau 
sedang?  

- kuku ari terlihat melesak 
kedalam seperti sendok 

- sesak nafas 
 

 
Perdarahan akut  
• Gusi berdarah , mimisan, 

perdarahan kulit atau lebam 
lebam  

• Bila ada riwayat darah di 
feses atau feses berwarna 
hitam, ambil sampel feses 

 
 
 
 
 
 

Anemia berat atau kelainan 
berat lain  

 

Jika hemoglobin < 7 g/100 ml  
atau  
 
Salah satu dari:  
• Frekuensi pernapasan saat 

duduk lebih dari 30 kali per 
menit  

• Tampak sulit bernapas saat 
duduk? (‘breath holding spell’)? 

• Gusi berdarah  
• Lebam berlebihan  
• Petekie 
• Darah di feses/feses hitam  
 

Rujuk segera ke fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan 
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• Berapa kali porsi makan Kamu setiap hari?  
• Apa ukuran dari setiap porsi makanan 

Kamu?  
• Seberapa sering Kamu makan makanan 

berikut: daging merah, sayuran hijau, dan 
biji-bijian? kebiasaan minum teh? 

 
Haid yang banyak dan lama 
• Apakah haid Kamu berlangsung selama 

lebih dari tujuh hari?  
• Apakah Kamu mengganti hingga lebih dari 

empat pembalut setiap hari selama haid 
karena penuh?  

 
 
Riwayat/status kehamilan  
• Apakah Kamu sedang hamil?  
 
Bila sedang hamil:  
• Apakah Kamu mengalami perdarahan dari      

vagina?  
 
Malaria (bila tinggal di daerah endemis 
malaria)  
• Apakah Kamu menderita malaria saat ini?  
 
Tanyakan apakah pernah ada infeksi 
berulang? 
 
Kecacingan 
• Apakah pernah keluar cacing? Apakah ada 

kebiasaan tidak memakai sendal? 
• Pernahkah Kamu minum obat cacing dalam 

enam bulan terakhir?  
 
Tanyakan ke arah riwayat Lupus 

untuk memastikan, bila 
mungkin  

 
Hematologis  
• Lebam berlebihan  
• Petekie 
 
2. Periksa gejala penyerta 

- Demam 
- Ruam merah 
- Nyeri sendi 

 
3. Hitung frekuensi 

pernapasan saat duduk 
(jumlah napas per menit)  
• Apakah remaja tampak 

sulit bernapas 
• Apakah sesak 

dipengaruhi posisi 
 
4. Rujuk ke petugas 

Laboratorium untuk 
Pemeriksaan Kadar 
hemoglobin (Hb)  

 

Anemia ringan hingga sedang 

 

Jika hemoglobin > 7 g/100 ml  
tetapi < 12 g/100 ml atau  
 
Bila pemeriksaan hemoglobin 
tidak dapat dilakukan : 
 
Telapak tangan atau konjungtiva 
pucat sedang  
dan  
- Laju pernapasan saat duduk 

kurang dari 30 kali per menit  
- Tidak bernapas saat duduk 

(breath holding spell)? 
- Gusi tidak berdarah  
- Tidak ada darah di feses/feses 

tidak hitam  
- Tidak ada lebam atau petekie 

berdasarkan usia)  

 

atau  

- Dengan/tanpa tanda dan 

gejala adanya penyakit kronis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obati anemia  
Tablet kombinasi besi(II)sulfat 200 
mg asam folat 0,4 mg  
 
atau setara dengan Tablet Tambah 
Darah yang terdiri dari 60 mg 
elemental besi 400 mcg asam folat 
 
Pengobatan selama tiga bulan.  
 
Atasi pola makan  
Diskusikan cara memperbaiki pola 
makan. Anjurkan untuk memakan 
makanan yang kaya dengan zat 
besi dan asam folat yaitu daging 
merah, hati, ginjal, sayuran warna 
hijau  
 
Obati Kecacingan  
Bila remaja belum minum obat 
cacing dalam enam bulan terakhir, 
berikan:  
Terapi oral dosis tunggal 
Albendazol 400mg (antelhelmintik 
intestinal) atau Mebendazol 500 
mg 
 
Filariasis: Dietilkarbamazinsitrat 
100mg 
 
Tatalaksana dengan algoritma 
yang sesuai jika ada faktor 
penyebab  
• Haid yang banyak  
• Sedang hamil atau baru 

melahirkan (perdarahan 

Pantau setelah 1 
bulan pemberian 
suplementasi: 
- bila Hb tetap 
tidak naik, curigai 
Thalasemia atau 
kelainan darah 
lainnya  rujuk 
- bila Hb naik, 
lanjutkan 
pengobatan 
sampai Hb normal 
dengan 
pemantauan 
setiap bulan 
 
Bila hemoglobin < 
12 g/100 ml, 
(atau jika 
dijumpai 
gejala/tanda 
anemia)  
 
Obati anemia 
selama satu bulan  
 
 
Periksa ulang 
faktor penyebab 
bila perlu  
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- Riwayat nyeri persendian 
- Ruam merah pada kulit 
 
 
 
Kelainan hematologis  
• Apakah ada riwayat pucat disertai 

perdarahan? Berat badan makin turun? 
sering demam? 

 • Apakah gusi Anda berdarah ?  
• Apakah ada lecet dan bintik/bercak merah  

atau biru di tubuh / kulit Kamu?  
 
Penyakit yang berlangsung lama  
• Apakah Kamu menderita penyakit saat ini?  
• Apakah Kamu menderita penyakit yang 

sudah berlangsung lama?  
 
Risiko Thalasemia : 
Apakah kamu sering pingsan? 
Apakah melakukan tranfusi darah berulang? 
Apakah memiliki riwayat keluarga dengan 
kelainan darah?  
 
Tanyakan apakah ada gejala demam, batuk, 
diare, nyeri sendi, dan penurunan berat 
badan  

 

 

 

 

postpartum)  
• Malaria berulang  
• Penyakit lain  
 
Bila ditemukan demam dan pucat, 
masuk ke algoritma infeksi dan 
keganasan 

 
 
 
 
 

  Tidak anemia 
 
Jika hemoglobin lebih dari atau 
sama dengan 12 g/100 ml  
atau  
bila pemeriksaan hemoglobin 
tidak dapat dilakukan  
tidak ada tanda atau gejala 
anemia  

• Yakinkan kembali remaja bahwa 
ia tidak anemik  

• Tanyakan semua kondisi dan 
kekhawatiran yang muncul 
meskipun bukan penyebab 
anemia  

• Konseling pola makan gizi 
seimbang dan aktivitas fisik 

• Edukasi untuk beristirahat yang 
cukup 

• Lakukan pencegahan anemia 
dengan suplementasi tablet 
tambah darah pada remaja putri 
dengan dosisi 1 tablet setiap 1 
minggu dan 1 tablet setiap hari 
selama haid 
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ALGORITMA KESEHATAN REPRODUKSI 
1. Menstruasi 

a. Masalah siklus (hal 40) 

b. Masalah nyeri (hal 42) 

c. Masalah perdarahan (hal 44) 

2. Kehamilan (hal 48) 

3. Infeksi menular seksual (hal 51) 
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BAGAN KESEHATAN REPRODUKSI: MASALAH MENSTRUASI 

Cek apakah remaja PEREMPUAN mengalami masalah menstruasi 

TANYA                                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                                  KLASIFIKASI                                      PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

MASALAH SIKLUS (HAID TIDAK TERATUR/HAID BERHENTI) 

Haid tidak teratur  
• Berapa usia Kamu saat pertama kali haid?  
• Kapan haid terakhir?  
• Berapa jumlah hari diantara dua haid?  
• Berapa jumlah hari yang paling banyak 

diantara dua haid?  
• Berapa jumlah hari paling sedikit diantara 

jumlah haid?  
• Apakah pernah keluar bercak atau darah 

diantara dua haid? Jika iya, apakah sering?  
• Apakah menggunakan pil atau suntikan 

kontrasepsi untuk mengatur haid?  
 
Penyakit kronis  
• Apakah memiliki penyakit yang sudah lama 
diderita?  
 
(Catatan: Catat bila ada gejala demam, 
batuk, diare, penurunan berat badan, dll)  
 
Kontrasepsi dan kehamilan  
• Apakah mungkin Kamu sedang hamil? Jika 

“iya” Tanya mengapa* Jika tidak yakin 
apakah sedang atau tidak hamil:  

 
• Apakah Kamu aktif secara seksual?  
 
Jika aktif secara seksual  
• Apakah Kamu menggunakan metode 

kontrasepsi dalam 6 bulan terakhir untuk 

1. Lakukan pemeriksaan 
fisik umum 
 

2. Periksa status gizi 
• Tinggi badan (TB)  
• Berat badan (BB)  
• Hitung: IMT (indeks 

massa tubuh) = 
BB/TB2 (atau gunakan 
chart tabulasi IMT)  

 
Tentukan skor IMT  

(Lihat grafik IMT 
berdasarkan umur pada 
lampiran halaman 180) 
 

3. Jika aktif secara 
seksual:  (Dahului 
dengan informed 
consent ) 

 
a. Pemeriksaan Kehamilan:  
• Uterus (Rahim) teraba 
pada perut bawah  
• Lakukan tes kehamilan  

• Tes kehamilan  

 Pemeriksaan 
uterus  

 Lakukan 

 Hamil  
atau  
Kemungkinan hamil  
 
Jika  
• Aktif secara seksual sejak haid 

terakhir dan  
- Tidak menggunakan kontrasepsi 

dengan benar dan terus 
menerus (konsisten) atau  

- Haid telat atau tidak datang 
atau 

- Ada gejala atau tanda kehamilan  
 

 
• Lakukan konseling mengenai 

kehamilan  
• Berikan perawatan antenatal 

(sebelum melahirkan) sesuai 
panduan (praktik klinis bagi 
Dokter di Fasyankes primer, 
pelayanan kesehatan ibu di 
fasilitas kesehatan dasar dan 
rujukan) atau pedoman 
pelayanan antenatal terpadu 

•  Rujuk sesuai indikasi 
 

 

Haid tidak teratur atau 
perdarahan di antara dua haid  
 
Mungkin disebabkan oleh 
malnutrisi atau penyakit 
penyerta (yang tidak 
berhubungan dengan 
kontrasepsi hormonal)  
 
Jika lebih dari dua tahun sejak 
haid pertama dan  
Haid tidak teratur  
• Haid tidak keluar dalam 3 bulan 

terakhir atau  
• Siklus haid biasanya kurang dari 

21 hari atau lebih dari 35 hari 

Jika berat badan kurang:  
(skor IMT di bawah -2Z (< -2Z) 
berdasarkan usia):  
Penatalaksanaan menggunakan 
algoritma gizi kurang/gizi lebih (hal 
9). 
 
Jika riwayat pemeriksaan 
menunjukkan adanya penyakit 
penyerta: Obati atau rujuk  
Jika skor IMT di bawah -2Z (<-2Z) 
dan tidak ada penyakit penyerta: 
Rujuk  

Jika berat badan 
kurang:  
Jika haid tidak menjadi 
teratur dalam enam 
bulan sejak skor IMT 
lebih dari -2Z: Rujuk  
Jika penyakitnya sedang 
diobati, dan  
Jika haid tidak menjadi 
teratur dalam tiga 
bulan sejak penyakit 
diobati: Rujuk  
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mencegah kehamilan? Bila iya, jenis 
kontrasepsi apa yang digunakan?  

• Apakah ada berhubungan seksual sejak haid 
terakhir?  

 
Jika remaja melakukan hubungan seksual 
sejak haid terakhir:  
i) Jika menggunakan kondom untuk pencegah 

kehamilan:  
• Sejak haid terakhir, pernahkah Kamu 

menggunakan kondom setiap kali 
berhubungan seksual? Apakah kondomnya 
pernah robek atau lepas?  

 
ii) Jika menggunakan pil kontrasepsi oral:  
• Sejak haid terakhir, pernahkah Kamu lupa 

meminum pil? 
• Bagaimana cara Kamu 

menggunakan/mengkonsumsi pil KB? 
 
Gejala kehamilan  
• Apakah haid Kamu telat? Apakah Kamu 

tidak haid?  
• Apakah Kamu memiliki gejala berikut?  
- Mual atau muntah pada pagi hari  
- Pembengkakan atau nyeri pada payudara  
 
Lakukan penilaian kesehatan seksual dan 
reproduksi  

pemeriksaan 
dalam  
(pemeriksaan 
pervaginam) bila 
ada indikasi 

 
a. Periksa tanda-tanda 

sindrom IMS 
 

atau  
• Durasi antara dua haid antara 

lebih dari 20 hari mulai dari 
siklus terpendek hingga siklus 
terpanjang atau  

• Sering keluar bercak/darah 
antara dua haid  

 
dan Tidak menggunakan 
kontrasepsi hormonal  
dan Adanya tanda/gejala 
penyakit kronis  

 Haid tidak teratur atau 
perdarahan di antara dua haid 
yang berhubungan dengan 
penggunaan kontrasepsi 
hormonal  
 
Jika saat ini, atau dalam enam 
bulan terakhir, menggunakan 
kontrasepsi hormonal  
• Pil kontrasepsi oral atau  
• Injeksi Depo Medroxy 

Progesterone Acetate (DMPA)  
 
dan  
Haid tidak teratur  
• Tidak ada haid pada tiga bulan 

terakhir atau  
• Siklus haid biasanya kurang dari 

21 hari atau lebih dari 35 hari 
atau  

• Durasi antara dua haid sekitar 
20 hari mulai dari siklus 
terpendek hingga siklus 
terpanjang atau  

Jika tidak mengkonsumsi pil 
kontrasepsi oral dengan benar dan 
terus-menerus 
 
Jika mengkonsumsi kontrasepsi 
oral secara teratur dan terus-
menerus:  
• Jika remaja mengkonsumsinya 

kurang dari 4 bulan, sampaikan 
bahwa perdarahan yang tidak 
teratur pada fase ini adalah 
normal  

• Jika remaja telah 
mengkonsumsinya selama lebih 
dari 4 bulan: Rujuk  

 
Jika menggunakan DMPA:  
• Jika remaja telah 

menggunakannya selama kurang 
dari 6 bulan, sampaikan bahwa 
perdarahan yang tidak teratur 
pada fase ini adalah normal  

• Jika remaja telah 
menggunakannya selama lebih 

Sampaikan bahwa Anda 
ingin memeriksa remaja 
kembali empat bulan 
setelah mulai 
menggunakan pil 
kontrasepsi oral  
Atau  
Enam bulan setelah 
mulai menggunakan 
suntikan DMPA  
Jika saat pemeriksaan 
ulang masih terjadi 
perdarahan tidak 
teratur: Rujuk  
 

 
KLASIFIKASI 
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• Sering keluar bercak/darah 
diantara dua haid  

dari 6 bulan: Rujuk  
 

 Ketidakteraturan haid pada awal 
usia remaja  
 
Jika kurang dari dua tahun sejak 
haid pertama  
dan  
Haid tidak teratur (lihat di atas)  

Yakinkan remaja bahwa 
perdarahan yang tidak teratur 
sering dijumpai hingga dua tahun 
setelah haid pertama dan bahwa 
haidnya semakin lama akan 
menjadi teratur  
 

Anjurkan remaja untuk 
datang kembali jika 
haidnya tidak menjadi 
teratur dalam dua 
tahun setelah haid 
pertama  
 
 

Haid normal 
 
Jika siklus haid antara 21 hingga 
35 hari  
Jarak antara dua haid berkisar 
antara kurang dari 20 hari mulai 
dari siklus terpendek hingga 
terpanjang dan  
Jarang keluar bercak/darah 
antara dua haid  

Pastikan bahwa pola haidnya 
adalah normal 

 

MASALAH NYERI 

Nyeri  
• Apakah Anda merasa nyeri perut pada saat 

haid?  
• Kapankah nyeri perut datang? Apakah 

sebelum haid, saat sedang haid, pada 
pertengahan siklus haid, atau di luar siklus 
haid?  

Bila nyeri tidak berhubungan dengan siklus 
menstruasi, gunakan algoritma nyeri perut 
 
Perdarahan  
• Apakah Anda sedang haid/mengalami 

perdarahan sekarang?  
 
Jika sedang mengalami perdarahan atau 

1. Lakukan Pemeriksaan 
abdomen  
• Nyeri tekan abdomen 

(tenderness),  
- Apakah 
ringan/sedang/berat?  

- Apakah ada nyeri 
lepas?  

 
• Massa (benjolan) 

abdomen  
 
2. Jika aktif secara seksual, 

lakukan pemeriksaan 
kehamilan, sindrom IMS 

 Kemungkinan kondisi yang 
memerlukan pembedahan atau 
berhubungan dengan kehamilan  
 
Jika saat ini sedang nyeri  
atau  
Saat ini sedang mengalami 
perdarahan  
dan  
Hamil  
atau  
Kemungkinan hamil  
• Aktif secara seksual sejak haid 

terakhir dan  
- Tidak menggunakan kontrasepsi 

Rujuk ke rumah sakit  
 

 



 

 

 

 

 

 

43 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

nyeri saat ini:  
Aktivitas seksual, kontrasepsi dan kehamilan  
• Apakah mungkin Anda sedang hamil? 
 
Jika “iya”, tanyakan mengapa*  
Jika tidak yakin apakah sedang atau tidak 
hamil:  
• Apakah Anda aktif secara seksual?  
 
Jika aktif secara seksual:  
• Apakah Anda menggunakan alat 

kontrasepsi untuk mencegah kehamilan?  
• Apakah Anda berhubungan seksual sejak 

haid normal yang terakhir?  
 
Bila remaja melakukan hubungan seksual 
sejak haid terakhir:  
i) Jika menggunakan kondom untuk pencegah 

kehamilan:  
• Sejak haid terakhir, apakah Anda 

menggunakan kondom setiap kali 
berhubungan seksual? Apakah kondomnya 
pernah robek atau lepas?  

 
ii) Jika menggunakan pil kontrasepsi oral:  
• Sejak haid terakhir, pernahkah Anda lupa 

meminum pil?*  
 
Gejala kehamilan  
• Apakah haid Anda telat? Apakah Anda tidak 

haid?  
 
Apakah Anda mengalami gejala-gejala 
berikut:  
- Mual atau muntah pada pagi hari  
- Pembengkakan atau luka pada payudara  

didahului dengan 
informed consent  
a. Pemeriksaan 

Kehamilan:  
• Uterus (Rahim) teraba 

pada perut bawah  
• Lakukan tes kehamilan  
• Jika tes kehamilan 

tidak tersedia, dan jika 
uterus tidak teraba 
pada pemeriksaan 
abdomen, maka 
Periksa Pembesaran 
uterus pada 
pemeriksaan 
pervaginam 
Jika dia aktif secara 
seksual dan  

• Tidak menggunakan 
kontrasepsi dengan 
benar dan konsisten 
(terus menerus) atau  

• Dia tidak haid atau 
terlambat haid atau  

• Dia tidak memiliki 
gejala kehamilan  

 
b. Periksa tanda-tanda 

sindrom IMS 
 

dengan benar dan terus menerus 
(konsisten) atau  
- Haid telat atau tidak datang 
atau  
- Ada gejala atau tanda 
kehamilan  
 
atau  
Nyeri tekan abdomen (sedang 
hingga berat, atau nyeri lepas 
(rebound tenderness)  
atau  
Dijumpai massa (benjolan) pada 
abdomen  
 

 
Dismenorea(nyeri haid)/nyeri 
pertengahan siklus haid  
 
Jika mengalami nyeri sebelum 
saat haid atau pertengahan siklus  
dan  
jika saat ini nyeri atau mengalami 
perdarahan:  
• Tidak mungkin hamil  
dan  
• Pemeriksaan abdomen 

menunjukkan tidak terjadi 
nyeri tekan (tenderness) atau 
tanpa nyeri tekan  

dan  
- Tidak ada nyeri lepas  
dan  
- Tidak dijumpai massa (benjolan)  
 

 
Atasi nyeri  
Kompres panas pada perutsaat 
timbul nyeri. Frekuensi dan durasi 
kompres panas dapat disesuaikan 
dengan derajat nyeri. 
Bila kompres panas tidak 
mengurangi nyeri:  
Obati dengan ibuprofen, asam 
mefenamat, atau ketoprofen 
 
Jika berat badan lebih dari 40 kg: 
berikan ibuprofen 400 mg 4 kali 
sehari atau asam mefenamat 500 
mg 3 kali sehari atau ketoprofen 50 
mg 3-4 kali sehari secara oral 
 
Jika berat badan kurang dari 40 kg:  
Berikan ibuprofen 200 mg secara 
oral 4 kali sehari  
Obat diminum setelah makan 

 
Pantaulah setelah tiga 
bulan  
Jika tidak ada perbaikan 
dengan ibuprofen, 
anjurkan untuk 
menggunakan pil KB  
 
Jika tidak ada perbaikan 
setelah tiga bulan 
dengan kombinasi obat 
kontrasepsi oral:  
Rujuk  
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Lakukan penilaian kesehatan seksual dan 
reproduksi  
 

Lanjutkan pengobatan hingga nyeri 
hilang  
 
Jangan minum obat selama lebih 
dari tujuh hari secara berturut-
turut  
 
Jika cara diatas telah dicoba selama 
tiga bulan dan tidak ada penurunan 
nyeri haid, pertimbangkan untuk 
diberikan pil kontrasepsi oral 
kombinasi untuk regulasi 
hormonal. 
 
Anjurkan untuk tetap melakukan 
aktivitas sehari-hari seperti 
biasanya.  
 
 

MASALAH PERDARAHAN 

Jadwal haid  
• Berapa hari biasanya Anda mendapatkan 

haid?  
• Berapa banyak pembalut/tampon/ pelapis 

lain yang Anda pakai setiap hari selama 
haid?  

• Apakah haid Anda mengganggu aktivitas 
sehari-hari? 

• Apakah Anda sedang haid sekarang?  
 
Obat-obatan untuk memperlancar haid  
• Apakah Anda menggunakan obat-

obatan/pil kontrasepsi untuk 
memperlancar haid?  

 
 

1. Lakukan pemeriksaan 
fisik umum 
 

2. Periksa Tanda Anemia  
• Telapak tangan pucat  
• Konjunctiva bawah 

pucat  
• Rujuk ke petugas 

laboratorium untuk 
pemeriksaan 
hemoglobin (bila 
tersedia)  

 
3. Jika aktif secara seksual, 

lakukan pemeriksaan 
kehamilan, kontrasepsi, 

 Kemungkinan perdarahan akibat 
kehamilan  
 
Jika saat ini sedang haid dan  
Hamil atau  
Kemungkinan hamil  
• Aktif secara seksual sejak haid 

terakhir dan  
- Tidak menggunakan kontrasepsi 

dengan benar dan terus 
menerus (konsisten) atau  

- Haid telat atau tidak datang 
atau  
- Ada gejala atau tanda kehamilan  
 
 

Rujuk ke rumah sakit  
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Metode kontrasepsi  
• Apakah Anda menggunakan:  
- Alat Kontrasepsi  dalam Rahim (AKDR)atau  
- Suntikan Depo Medroxy Progesterone 

Acetate (DMPA)? 

- Metode kontrasepsi lainnya, misalnya 
kontrasepsi darurat atau pil kombinasi 

 
Anemia  
• Apakah Anda selalu merasa lelah?  
 
Kontrasepsi dan kehamilan  
Jika saat ini sedang haid:  
• Apakah mungkin Anda sedang hamil?  
 
Jika “iya”, jelaskan mengapa  
Jika tidak yakin apakah sedang hamil:  
• Apakah Anda aktif secara seksual?  
 
Jika aktif secara seksual  
• Apakah Anda menggunakan metode 

kontrasepsi untuk mencegah kehamilan?  
• Apakah Anda ada berhubungan seksual 

sejak haid terakhir?  
 
Jika remaja melakukan hubungan seksual 
sejak haid terakhir:  
i) Apakah Anda menggunakan kontrasepsi? 

Apa jenis kontrasepsi yang Anda 
gunakan? 

ii) Jika menggunakan kondom untuk 
pencegah kehamilan:  

 
Sejak haid terakhir, apakah Anda 
menggunakan kondom setiap kali 

sindrom IMS didahului 
dengan informed 
consent  

a. Pemeriksaan Kehamilan:  
• Uterus (Rahim) teraba 

pada perut bawah  
• Lakukan tes kehamilan  
• Jika tes kehamilan 

tidak tersedia, dan jika 
uterus tidak teraba 
pada pemeriksaan 
abdomen, maka 
Periksa Pembesaran 
uterus pada 
pemeriksaan 
pervaginam 

Jika dia aktif secara 
seksual dan  

• Tidak menggunakan 
kontrasepsi dengan 
benar dan konsisten 
(terus menerus) atau  

• Dia tidak haid atau 
terlambat haid atau  

• Dia tidak memiliki 
gejala kehamilan  

 
b. Jika AKDR pernah 

dipasang sebelumnya, 
periksa dan rasakan 
benangnya (gunakan 
spekulum vagina, bila 
tersedia)  

 
c. Periksa tanda-tanda 

sindrom IMS 

Menorrhagia disertai anemia  
 
Jika perlu lebih dari 7 pembalut 
(atau yang sejenis) dalam sehari, 
atau  
Perdarahan berlangsung selama 
lebih dari 7 hari, dan  
Kadar hemoglobin kurang dari 12 
gr% atau  
Jika pemeriksaan hemoglobin 
tidak tersedia  

• Adanya gejala atau tanda 
anemia  
- Selalu merasa lelah atau  
- Telapak tangan pucat atau  
- Konjunctiva bawah pucat  

dan  
Tidak menggunakan AKDR atau 
DMPA  

Regulasi (Atur) perdarahan  
• Ibuprofen  
- Jika berat badan lebih dari 40 kg:  
 
400 mg secara oral 4 kali sehari  
- Jika berat badan kurang dari 40      
kg:  
 
200 mg secara oral 4 kali sehari 
(mulai hari pertama haid hingga 
perdarahan yang banyak 
berkurang)  
atau  
• Asam traneksamat 1 gr oral  
- Tiga kali sehari selama haid  
 
atau  
Pil kontrasepsi oral kombinasi 
dan  
Obati anemia  
• Pemberian asam folat 400 ug, 

besi fumarat 80 mg 
 
Berikan satu tablet secara oral dua 
kali sehari. Obati selama tiga bulan  

Pantaulah setelah tiga 
bulan  
Atur perdarahan  
Jika tidak ada perbaikan 
dengan ibuprofen atau 
asam traneksamat  
• Obati dengan pil 

kontrasepsi 
kombinasi  

 
Jika tidak ada perbaikan 
dengan pil kontrasepsi 
kombinasi oral: rujuk  
Anemia  
Jika hemoglobin kurang 
dari 12 gr% (atau jika 
dijumpai tanda/gejala 
anemia):  
• Obati anemia selama 

tiga bulan  
 
Jika perdarahan tidak 
lagi berlebihan dan 
masih dijumpai anemia 
gunakan algoritma 
anemia (hal 19) 
 
Jika hemoglobin lebih 
dari 12 gr% (atau tidak 
ada tanda/gejala 
anemia) dan  
Jika perdarahan masih 
berat:  
• Cegah anemia 

(seperti dijelaskan di 
bawah ini)  
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berhubungan seksual? Apakah 
kondomnya pernah robek atau lepas?  

 
iii)  Jika menggunakan pil kontrasepsi oral:  

• Sejak haid terakhir, pernahkah Anda 
lupa meminum pil?  

• Bagaimana cara Anda 
menggunakan/mengonsumsi pil KB? 

 
iv) Apakah Anda menggunakan kontrasepsi 
darurat? 
 
Gejala kehamilan  
• Apakah haid Anda telat? Apakah Anda tidak 

haid?  
• Apakah Anda memiliki gejala berikut?  

- Mual atau muntah pada pagi hari  
- Pembengkakan atau luka pada payudara  

 
Lakukan penilaian kesehatan seksual dan 
reproduksi  
 
 
 

 
 

 
Lanjutkan pemeriksaan 
ulang setiap tiga bulan  

Menorrhagia tanpa anemia  
 
Jika memerlukan lebih dari 7 
pembalut sehariatau Perdarahan 
berlangsung selama lebih dari 7 
hari dan Kadar hemoglobin lebih 
dari 12 gr%  
atau, pemeriksaan hemoglobin 
tidak tersedia  
Tidak ditemukan tanda atau 
gejala anemia dan tidak 
menggunakan AKDR atau DMPA  
 

Regulasi (Atur) perdarahan 
(seperti di atas)  
dan  
Obati anemia  
• Tablet asam folat-besi 200 mg  
 
Berikan satu tablet secara oral tiga 
kali sehari selama tiga bulan  

Periksa ulang setelah 
tiga bulan  
Atur perdarahan  
Pantau seperti di atas  
Anemia  
Pantau seperti di atas  

 

Menorrhagia yang mungkin 
berhubungan dengan metode 
kontrasepsi AKDR atau DMPA  
 
Jika memerlukan lebih dari 7 
pembalut sehari* atau  
Perdarahan berlangsung lebih 
dari 7 hari dan  
Menggunakan AKDR atau DMPA  

Atur perdarahan (seperti di atas)  
(Catatan: Perdarahan berat sering 
dijumpai pada enam bulan 
pertama penggunaan DMPA)  
dan Obati/cegah anemia  
 

Periksa ulang setelah 
tiga bulan  
IUD  
 
Jika perdarahan berat 
berlanjut:  
anjurkan untuk 
melepaskan IUD dan 
gunakan kotrasepsi 
jenis lain  
DMPA  
Jika perdarahan berat 
berlanjut selama lebih 
dari enam bulan: Rujuk  

Perdarahan haid normal  
 
Jika memerlukan kurang dari 7 
pembalut sehari dan haid 
berlangsung selama lebih kurang 
7 hari  

Pastikan bahwa remaja dalam 
keadaan baik  
Cegah anemia (seperti di atas)  
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BAGAN KESEHATAN REPRODUKSI: MASALAH TERKAIT KEHAMILAN 

Cek apakah remaja PEREMPUAN memiliki masalah/kekhawatiran terkait kehamilan 

TANYA                                                                                    LIHAT/RASA/DENGAR                                             KLASIFIKASI                                      PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Apakah mungkin Kamu hamil?  
 
Jika “Iya”, selidiki mengapa remaja merasa 
dirinya mungkin sedang hamil 
 
Jika remaja tidak yakin apakah ia hamil atau 
tidak:  
• Apakah Kamu aktif secara seksual?  
• Apakah Kamu menggunakan metode 

kontrasepsi untuk mencegah kehamilan? 
Metode apa?  

• Apakah Kamu berhubungan seksual sejak 
haid terakhir?  

 
Jika remaja berhubungan seksual sejak haid 
terakhir:  
i) Jika menggunakan kondom untuk 
mencegah kehamilan:  

• Sejak haid terakhir, apakah Kamu pernah 
melakukan hubungan seksual tanpa 
kondom atau pernahkah kondomnya 
lepas atau robek saat sedang 
berhubungan?  

 
Jika pernah:  

•Apakah hal ini terjadi dalam lima hari 
terakhir?  

 
ii) Jika menggunakan pil kontrasepsi oral:  

• Sejak haid terakhir, pernahkah Kamu lupa 
minum pil?*  

CATATAN: Pastikan privasi 
terjamin; Lakukan 
pemeriksaan fisik dengan 
pendampingan petugas 
kesehatan atau konselor 
sebaya perempuan; 
Bangun rapport 
 
1. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum 
 
2. Jika aktif secara seksual, 

lakukan pemeriksaan 
kehamilan, sindrom IMS 
didahului dengan informed 
consent  

a. Pemeriksaan Kehamilan:  
• Uterus (Rahim) teraba 

pada perut bawah  
• Lakukan tes kehamilan  
• Jika tes kehamilan tidak 

tersedia, dan jika uterus 
tidak teraba pada 
pemeriksaan abdomen, 
maka Periksa 
Pembesaran uterus 
pada pemeriksaan 
pervaginam 

Jika dia aktif secara seksual 
dan  
• Tidak menggunakan 

 Kemungkinan komplikasi 
kehamilan  
 
Jika perdarahan vagina atau  
Nyeri perut bawah sedang atau 
berat dan  
Hamil atau  
Kemungkinan hamil atau  
Adanya gejala kehamilan  

Rujuk ke rumah sakit  

Hamil 
 
Jika uterus membesar pada 
pemeriksaan abdomen atau 
pervaginam atau  
Tes kehamilan positif  

• Lakukan konseling mengenai 
kehamilan  

• Berikan perawatan antenatal 
(sebelum melahirkan) sesuai 
panduan (Pelayanan Kesehatan 
Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar 
dan Rujukan) atau  

•Rujuk sesuai indikasi 

Antenatal care 
sesuai panduan 

Hubungan seksual tanpa 
pelindung dalam lima hari 
terakhir  
 
Jika aktif secara seksual dalam 
lima hari terakhir  
dan  
Penggunaan kontrasepsi tidak 
adekuat 

• Tidak menggunakan 
kontrasepsi apapun  

• Tidak menggunakan kondom 
setiap kali berhubungan 
seksual  

Lakukan konseling mengenai risiko 
terjadinya kehamilan  
Lakukan konseling mengenai 
pilihan-pilihan  
Sedapat mungkin:  
• Atur pertemuan untuk 

pemeriksaan lanjutan dalam 
empat minggu untuk 
menentukan apakah remaja 
hamil  

• Konseling pencegahan  kehamilan 
dan kontrasepsi 

 

Lakukan pemeriksaan 
ulang dalam 2 
minggu untuk menilai 
kemungkinan terjadi 
kehamilan  
 
Tenaga kesehatan 
sebaiknya bersifat 
proaktif untuk 
memastikan remaja 
datang kembali 
untuk mengevaluasi 
kemungkinan 
terjadinya kehamilan 
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Jika pernah:  
• Apakah Kamu melakukan hubungan 

seksual dalam lima hari terakhir?  
 
Gejala kehamilan:  
• Apakah Kamu terlambat haid?  
• Apakah Kamu mengalami gejala berikut:  

- Mual atau muntah dipagi hari?  
- Pembengkakan atau nyeri pada 
payudara?  

• Apakah Kamu mengalami:  
- Perdarahan dari vagina?  
- Nyeri pada perut bagian bawah?  

 
Jika remaja mengalami nyeri pada perut 
bagian bawah:  
Tentukan derajat nyeri dengan Visual Analog 
Scale (VAS) 
- Dari 1 sampai dengan 10, berapa skala nyeri 

Kamu? 1 berarti tidak nyeri, dan 10 berarti 
teramat sangat nyeri 

 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi 
seksual  

kontrasepsi dengan benar 
dan konsisten (terus 
menerus) atau  
• Dia tidak haid atau 

terlambat haid atau  
• Dia tidak memiliki gejala 

kehamilan 
 
b. Perhatikan tanda-tanda 

sindrom IMS (infeksi 
menular seksual)  

 
 
3. Jika diagnosis kehamilan 

tidak tegak (tes kehamilan 
negatif)  ulang dalam 2 
minggu 
 

4. Terbukti hamil: ikuti 
panduan (Pelayanan 
Kesehatan Ibu di Fasilitas 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan) (ANC) 

• Kondom rusak/lepas selama 
berhubungan  

• Tidak minum pil kontrasepsi 
secara teratur sejak haid 
terakhir 

dan  
Tidak digolongkan sedang hamil  

Kemungkinan hamil 
 
Jika aktif secara seksual namun 
tidak melakukan hubungan 
seksualdalam lima hari terakhir  
dan  
Kontrasepsi tidak adekuat(seperti 
di atas) dan  
Kurang dari satu bulan sejak haid 
terakhir dan  
Tidakdigolongkan sedang hamil  

Sampaikan pada remaja bahwa 
meskipun tidak ada tanda-tanda 
kehamilan, masih terlalu dini untuk 
mengatakan bahwa ia sedang atau 
tidak hamil.  
Lakukan konseling mengenai 
berbagai pilihan yang mungkin.  
Jika remaja tidak ingin hamil, 
diskusikan metode kontrasepsi apa 
yang dapat ia gunakan hingga 
dapat dipastikan apakah ia sedang 
atau tidak hamil.  

Lakukan pemantauan 
setiap 2-4 minggu 
selama 12 minggu 
atau hingga dapat 
dipastikan apakah 
remaja sedang atau 
tidak hamil  
Jika ia hamil, lakukan 
antenatal care sesuai 
panduan 
 
Tenaga kesehatan 
sebaiknya bersifat 
proaktif untuk 
memastikan remaja 
datang kembali 
untuk mengevaluasi 
kemungkinan 
terjadinya kehamilan 
 

Mengarah pada gejala 
kehamilan namun terlalu dini 
untuk dipastikan 
 
Jika aktif secara seksual sejak 
haid terakhir, tetapi tidak dalam 
lima hari terakhir  
dan  
Kontrasepsi tidak memadai 

Lakukan konseling mengenai 
kemungkinan hamil.  
Bila mungkin, rujuklah untuk 
dilakukan tes kehamilan  
 
Jika rujukan untuk tes kehamilan 
tidak mungkin dilakukan:  
Lakukan konseling mengenai 
berbagai pilihan yang mungkin  

Lakukan pemantauan 
setiap empat minggu 
selama 12 minggu 
atau hingga dapat 
dipastikan apakah 
remaja sedang atau 
tidak hamil  
Jika ia hamil, lakukan 
antenatal care sesuai 
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(seperti di atas) dan  
• Ada gejala kehamilan:  
• Telat haid atau  
• Mual/muntah di pagi hari atau  
• Pembengkakan atau lecet pada 

payudara tetapi  
 
Tes kehamilan negatif/tidak 
tersedia dan  
Tidak dapat ditentukan apakah 
uterus membesar  

 
Jika remaja tidak ingin hamil, 
diskusikan metode kontrasepsi apa 
yang dapat ia gunakan hingga 
dapat dipastikan apakah ia sedang 
atau tidak hamil.  
 

 

panduan 
 
Tenaga kesehatan 
sebaiknya bersifat 
proaktif untuk 
memastikan remaja 
datang kembali 
untuk mengevaluasi 
kemungkinan 
terjadinya kehamilan 

Sepertinya tidak hamil 
 
Jika aktif secara seksual 
Menggunakan kontrasepsi 
dengan benar dan konsisten  
dan  
tidak ditemukan gejala dan tanda 
adanya kehamilan  
 

Jelaskan bahwa sepertinya remaja 
tidak hamil.  
Diskusikan kebutuhan untuk 
kontrasepsi lanjutan dan berikan 
saran  

 

Tidak hamil 
 
Jika tidak aktif secara seksual 

Diskusikan kebutuhan kontrasepsi 
lanjutan dan berikan saran  
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BAGAN GENITALIA: INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA REMAJA LAKI-LAKI 

INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA REMAJA LAKI-LAKI 

Periksa apakah remaja LAKI-LAKI mengalami masalah duh tubuh uretra atau nyeri saat berkemih 

TANYA                                                                              LIHAT/RASA/DENGAR                                              KLASIFIKASI                                   PENATALAKSANAAN                       PEMANTAUAN 

Aktifitas Seksual 
Apakah sudah aktif secara seksual / sudah 
pernah berhubungan seks? 
Apakah berhubungan seksual sesama jenis? 
Apakah terjadi hubungan seksual melalui 
anus? 
Apakah memakai alat kontrasepsi / kondom 
saat berhubungan seksual? 
 
Keluhan pada alat kelamin dan anus 
Adakah ada duh tubuh uretra atau cairan 
yang keluar dari ujung penis Anda?  
Adakah ada duh tubuh anus atau cairan yang 
keluar dari anus Anda?  
Apakah ada cairan yang keluar dari bawah 
preputium (kulit luar penis) Anda?  
Apakah Anda merasa nyeri saat buang air 
kecil?  
Apakah ada perlukaan di anus atau muncul 
kutil/jengger ayam pada sekitar penis atau 
sekitar anus? 
Apakah sudah sunat/sirkumsisi? 
 
Gejala sindrom IMS lain  
Apakah Andamengalami kelainan genitalia 
lain?  
• Ulkus/luka pada genitalia atau anus 
• Pembengkakan di pangkal paha  
• Nyeri/pembengkakan skrotum atau anus 
 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 

 
2. Periksa:  

• Duh tubuh uretra 
• Cairan dari bawah 

preputium  
 
Bila Anda tidak melihat ada 
cairan apapun, tanyakan 
kapan miksi terakhir, mintalah 
pasien untuk mengurut 
(masase) penis dengan 
lembut, menuju arah ujung 
penis ;  
 
Catatan:Sesuatu yang 
putih/abu-abu kecil di bawah 
preputium (disebut smegma) 
adalah normal.  
 
3. Perhatikan Tandasindrom 

IMS lain  
• Ulkus genitalis (luka pada 

genitalia)  
• Pembengkakan di 

pangkal paha  
• Duh tubuh uretra dari 

 Kemungkinan IMS 
(gonore 
dan/atau klamidia) 
 
Jika dijumpai cairan keluar dari 
uretra pada riwayat penyakit 
dan/atau pada pemeriksaan  
atau  
Nyeri saat buang air kecil  
 

Obati gonore 
(Gunakan tabel di bawah)  
dan  
Obati klamidia  
(Gunakan tabel di bawah) 
dan 
Obati trikomoniasis 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

Anjurkan pasien 
untuk berkunjung 
kembali dalam satu 
minggu bila gejala-
gejalanya menetap  
Bila tidak ada 
perbaikan:  
• Bila pasien tidak 

menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap:  

 
Obati lagi  
 
• Bila pasien mungkin 

terinfeksi kembali 
atau pasangan(-
pasangan)nya tidak 
diobati obati 
pasien dan 
pasangan                
(-pasangan)nya lagi  

 
 
• Jika pasien dan 

pasangan                
(-pasangan)nya 
tidak 
menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap:  
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seksual  ujung penis  
• Pembengkakan/nyeri 

tekan pada skrotum 
• Tonjolan (vegetasi) atau 

kutil sekitar anus dan 
penis 

 
4. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

 
• Obati pasien dan 

pasangan                
(-pasangan)nya 
untuk 
trikomoniasis:  

 
- Metronidazol 2 g 

sebagai dosis 
tunggal secara oral 
atau 400-500 mg 
secara oral dua kali 
sehari selama tujuh 
hari  

Anjurkan pasien 
untuk kembali dalam 
seminggu bila gejala 
menetap  
Rujuk pasien bila 
tidak ada perbaikan  

Normal 
 
Jika dapat atau tidak dijumpai 
riwayat keluar cairan dari 
bawah kulit luar (preputium) 
pada riwayat penyakit atau 
pemeriksaan fisik  
dan  
Tidak ada cairan yang keluar 
dari uretra  
dan  
Tidak nyeri saat buang air kecil  
 
 
 
 

Yakinkan pasien  
Bila ada cairan yang keluar dari 
bawah preputium: Beri saran 
mengenai kebersihan  
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Cek apakah remaja LAKI-LAKI atau PEREMPUAN memiliki masalah luka di alat kelamin 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

 
• Apakah ada vesikel (gelembung/lenting)?  
• Apakah ada ulkus (luka)?  
• Apakah lukanya berulang?  
 
Gejala sindrom IMS lain  
Apakah Anda memiliki kelainan genitalia lain?  
• Pembengkakan di pangkal paha (laki-laki 
dan perempuan)  
• Cairan dari vagina atau duh tubuh vagina 
• Cairan dari ujung penis  
• Nyeri saat BAK (laki-laki dan perempuan)  
• Nyeri/pembengkakan skrotum 
 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 
seksual 

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 

 
2. Perhatikan:  

• Vesikel pada genitalia  
• Ulkus pada genitalia  

 
3. Perhatikan Tanda sindrom 

IMS lain  
• Pembengkakan pada 

pangkal paha  
• Duh tubuh vagina 
• Cairan dari ujung penis  
• Pembengkakan/nyeri 

tekan pada skrotum 
 
4. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

 Kemungkinan IMS  
• Kemungkinan herpes 
genitalis 
• Kemungkinan sifilis 
• Kemungkinan kondiloma 
akuminata 
 
Jika hanya dijumpai vesikel           
(-vesikel)  

Obati  
Herpes genitalis 
(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya)  
dan  
Obati  
Sifilis  
• Bila pemeriksaan Rapid Plasma 
Regain (RPR) menunjukkan hasil 
positif dan pasien belum mendapat 
pengobatan sifilis, beri obat untuk 
sifilis  
• Bila RPR tidak tersedia, obati 
sifilis, bila pasien belum mendapat 
pengobatan sifilis  
 
(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya)  
 
Kondiloma akuminata: 
Bila tampak gambaran 
pertumbuhan kulit seperti jengger 
ayam di penis atau vulva 
 
Tatalaksana kondiloma akuminata 
(kutil kelamin): 
Pengobatan dengan bahan kimia 
Tingtura podofilin 10-25%, lindungi 
bagian yang sehat dengan vaselin 
album. Kemudian dicuci setelah 4 
jam 
ATAU 
Larutan Trichloroacetic acid (TCA) 
80-90% 

Nilai ulang setelah 
satu minggu, dan 
lebih cepat bila 
kondisi memburuk. 
Bila kondisi tidak 
membaik: Rujuk.  
 



 

 

 

 

 

 

53 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

ATAU 
Podofilotoksin 0,5% 
Pengobatan dengan Bahan Fisik : 
Dapat dipilih salah satu cara di 
bawah ini: 
- Krioterapi dengan nitrogen cair 
- Krioterapi dengan CO2 padat 
- Bedah listrik/elektrokauterisasi 
- Pembedahan (bedah skalpel) 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

Kemungkinan IMS  
• Kemungkinan sifilis dan 

chancroid  
• Kemungkinan herpes 
genitalis 
• Kemungkinan kondiloma 

akuminata 
 
Jika dijumpai ulkus genitalis  
Vesikel dapat atau tidak 
dijumpai 
 

 

Obati  
Sifilis  
(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya)  
dan  
Obati  
Chancroid  
(Gunakan tabel pada halaman 
beikutnya)  
Selain itu  
Pertimbangkan pengobatan untuk 
kondisi-kondisi berikut bila penyakit 
disebabkan oleh ulkus genitalis di 
daerah setempat:  
Herpes genitalis 
(dimana prevalensi lokal herpes 
genitalis lebih dari 30%)  
(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya) dan  
Granuloma inguinale 
(donovanosis)  
(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya) dan  
Limfogranuloma venerum  

Nilai ulang setelah 
satu minggu, lebih 
cepat bila keadaan 
memburuk.  
Bila ulkus telah 
sembuh total, 
pengobatan tidak 
dibutuhkan lagi  
Bila tidak membaik, 
lanjutkan 
pengobatan selama 
tujuh hari lagi  
Bila kondisi tidak 
membaik: Rujuk  
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(Gunakan tabel pada halaman 
berikutnya)  
 
 
Kondiloma akuminata: 
Bila tampak gambaran 
pertumbuhan kulit seperti jengger 
ayam di penis atau vulva 
Tatalaksana kondiloma akuminata 
(kutil kelamin): 
Pengobatan dengan bahan kimia 
Tingtura podofilin 10-25%, lindungi 
bagian yang sehat dengan vaselin 
album. Kemudian dicuci setelah 4 
jam 
ATAU 
Larutan Trichloroacetic acid (TCA) 
80-90% 
ATAU 
Podofilotoksin 0,5% 
Pengobatan dengan Bahan Fisik : 
Dapat dipilih salah satu cara di 
bawah ini: 
- Krioterapi dengan nitrogen cair 
- Krioterapi dengan CO2 padat 
- Bedah listrik/elektrokauterisasi 
- Pembedahan (bedah skalpel) 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 
 

   Normal 
 
Jika tidak dijumpai vesikel dan 
tidak dijumpai ulkus genitalis  
 

Yakinkan pasien  
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Cek apakah remaja LAKI-LAKI atau PEREMPUAN memiliki pembengkakan di pangkal paha 

TANYA                                                                                LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                       PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Apakah Anda memiliki/apakah akhir-akhir ini 
Anda mengalami:  
• Luka di daerah kelamin (ulkus genitalia)?  
 
Infeksi kulit lokal (setempat)  
Apakah Anda memiliki:  
• Trauma kulit lokal, contohnya luka gores 

atau kemerahan pada kaki, tungkai bawah 
dan bokong?  

• Infeksi kulit lokal, contohnya bisul, 
pembengkakan atau kemerahan?  

• Demam?  
 
Gejala-gejala sindrom IMS lain  
Apakah Anda mengalami gejala di daerah 
kelamin lainnya?  
• Ulkus/luka di daerah kelamin  
• Duh tubuh uretra 
• Nyeri saat buang air kecil  
• Pembengkakan skrotum 
 
Lakukan skrining kesehatan seksual dan 
reproduksi umum  

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 

 
2. Periksa suhu tubuh  
 
3. Perhatikan 

• Pembengkakan pada 
pangkal paha (inflamasi 
inguinal)  

• Tanda-tanda infeksi pada 
pangkal paha yang 
membengkak:  
- Terasa hangat  
- Kemerahan (pada 
orang dengan warna 
kulit sedikit berwarna)  

- Teraba lunak  
- Permukaan meninggi 
(fluktuasi) (dirasakan 
seperti adanya cairan di 
dalam daerah yang 
bengkak)  

- Luka di daerah kelamin 
(ulkus genitalia)  

 
4. Perhatikan Infeksi kulit 

lokal (setempat) 
• Trauma kulit lokal, 

contohnya luka gores 
atau kemerahan pada 
kaki, tungkai bawah atau 

 Kelenjar getah bening (limfe) 
yang terinfeksi (bubo):  
Kemungkinan chancroid  
dan/atau  
Limfogranuloma venerium 
(LGV)  
Kemungkinan Granuloma 
inguinalis  
 
Jika terdapat pembengkakan 
pada pangkal paha  
dan  
• Aktif secara seksual  
dan  
• Tidak ditemukan luka di 

daerah kelamin (ulkus 
genitalia)  

dan  
• Tidak ditemukan infeksi kulit 

pada pemeriksaan seperti 
penyebab umum inflamasi 
inguinal   

Obati Chancroid  
(gunakan tabel-tabel pada halaman 
selanjutnya)  
dan  
Obati Limfogranuloma Venerium 
(LGV)  
(gunakan tabel-tabel pada halaman 
selanjutnya)  
Jika Granuloma inguinal 
(Donovanosis) merupakan 
penyebab umum pembengkakan 
pada pangkal paha yang umum di 
wilayah Anda, obati dengan 
menggunakan tabel-tabel 
algoritma: “Ada luka pada daerah 
kelamin (genitalia) saya”  
Atasi pembengkakan  
Pembengkakan yang meninggi 
mungkin harus diaspirasi (disedot).  
Jangan diinsisi   
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

Pemantauan lanjutan 
dilakukan awalnya   
1-2 hari untuk 
memastikan bahwa 
bubo tidak 
membesar  
Pertimbangkan untuk 
mengaspirasi bubo 
jika tidak ada 
perbaikan  
Pada beberapa kasus 
mungkin 
memerlukan 
pengobatan yang 
lebih dari 14 hari. Jika 
keadaan membaik 
tetapi belum sembuh 
setelah 14 hari, 
lanjutkan 
pengobatan hingga 7 
hari kemudian  
Jika tidak terjadi 
perbaikan atau 
bertambah parah 
setelah pengobatan 
selama 14 hari: Rujuk  

Adanya luka pada genitalia Gunakan bagan remaja dengan 
masalah luka pada alat kelamin 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

 
 

Infeksi kelenjar getah bening 
(limfe) 
Trauma kulit sekunder hingga 

Obati infeksi  
Amoksisilin 
500 mg tiga kali sehari selama 

Periksa kembali 
dalam 1-2 hari. Rujuk 
jika keadaan tidak 
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bokong  
• Infeksi kulit lokal – bisul, 

bengkak atau 
kemerahan, teraba lunak 
dan hangat saat 
disentuh  

 
5. Perhatikan Tanda-tanda 

sindrom IMS lain  
• Ulkus genitalia  
• Duh tubuh uretra 
• Pembengkakan skrotum 

 
6. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

lokal(setempat) atau infeksi 
kulit lokal  
 
Jika terdapat pembengkakan di 
pangkal paha  
dan  
Terdapattanda-tanda infeksi di 
daerah yang bengkak  
dan  
tidak ditemukan luka pada 
genitalia (ulkus genitalis)  
dan  
Terdapat infeksi kulit lokal  
atau  
Trauma kulit lokal pada 
pemeriksaan  
dan  
Riwayat demam  
atau 
Suhu tubuh diatas 38,5⁰C  

tujuh hari  
Atasi pembengkakan  
Pembengkakan yang meninggi 
mungkin perlu di aspirasi (sedot)  
Jangan diinsisi. 
 
Rujuk jika:  
• Keadaan sistemik tidak baik  
• Massa pada pangkal paha besar 
dan meninggi  
• Infeksi kulit meluas  
• Infeksi kulit/pangkal paha 
menetap meskipun telah diobati 
dengan antibiotik oral  
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

 

membaik atau 
bertambah parah  
 
 
 
 

   Normal atau limfadenopati 
reaktif  
 
Jika tidak ditemukan 
pembengkakan pada pangkal 
paha  
atau  
Adanya pembengkakan pada 
pangkal paha yang mobile, 
kecil tanpa adanya tanda-tanda 
infeksi 
 
 
 
 
 

Yakinkan pasien bahwa kondisinya 
normal atau tidak berbahaya 
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BAGAN GENITALIA: INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN 

INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN 

Cek apakah remaja PEREMPUAN memiliki masalah cairan abnormal keluar dari vagina/rasa terbakar atau gatal di vagina (khusus remaja PEREMPUAN tidak hamil) 

TANYA                                                                                      LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Dapatkah Anda menjelaskan mengenai cairan 
yang keluar dari vagina Anda?  
• Warna: Apakah jernih, putih susu atau 

hijau/abu-abu/kekuningan?  
• Konsistensi: Apakah cairannya tipis, pekat 
kental, atau bergumpal?  
• Bau: Apakah ada bau?  
• Gatal atau terasa panas: Apakah Anda 

merasa gatal atau terasa perih atau panas 
pada vagina?  

 
Nyeri perut bawah  
• Apakah ada nyeri di perut bawah?  
 
Bila ada:  
- Periksa apakah ia hamil  
- Gunakan algoritma: “Mungkinkah saya 

hamil?”  
 
Risiko gonore/klamidia  
Periksa apakah:  
• Remaja yakin telah terpajan dengan IMS  
• Pasangannya mengalami duh tubuh uretra 
• Remaja memiliki lebih dari satu pasangan 

seksual  
•Remaja berasal dari kelompok populasi yang 

datang dari daerah yang diketahui memiliki 
prevalensi yang tinggi* 

 
*Harus berdasarkan epidemiologi setempat  

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 

2. Perhatikan mulut vagina 
dan sekitarnya (vulva).  
Periksa:  
• Cairan  

- Warna  
- Konsistensi  
- Bau  

 
• Peradangan  

-   Kemerahan, bengkak 
atau guratan  

 
3. Rasakan:  

• Nyeri tekan perut bawah  
 

Bila dijumpai nyeri perut 
bawah:  
• Nilai risiko    
pembedahan/ginekologis  

 
4. Rasakan:  

• Tahanan  
• Nyeri lepas  
• Massa di abdomen  

 

 Kemungkinan gawat darurat 
akibat kehamilan  
 
Jika nyeri perut bawah atau 
nyeri tekandanhamil  
 

Rujuk ke rumah sakit  

Penyakit Radang Panggul 
(PRP/Pelvic Inflammatory 
Disease) Kemungkinan gonore, 
klamidia dan/atau bakteri 
anaerobik  
 
Pengeluaran cairan yang tidak 
normal  

• Warna: putih/hijau/abu-
abu/kekuningan  

• Bau tidak enak atau  
• Konsistensi kental atau 
pekat  

dan  
nyeri perut bawah atau nyeri 
tekan serviks  
 

Obati  
Gonore 
dan  
Klamidia  
dan  
Infeksi bakteri anaerob  
(Gunakan tabel pada halaman 
selanjutnya)  
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 

Anjurkan kunjungan 
ulang dalam 1-2 hari  
Bila tidak ada 
perbaikan: Rujuk  

Servisitis  
 
Kemungkinan gonore atau 
klamidia  
 
Mirip vaginosis bakterial dan  
trikomoniasis 

Obati  
Gonore 
dan  
Klamidia  
dan  
Vaginosis bakterial 
dan  

Anjurkan kunjungan 
ulang setelah satu 
minggu bila gejala 
menetap  
• Bila pasien tidak 

menyelesaikan 
pengobatan 
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Gejala sindrom IMS lain  
Apakah Anda mengalami kelainan genitalia 
lainnya?  
• Ulkus/luka pada genitalia  
• Pembengkakan di pangkal paha  
 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 
seksual  

5. Perhatikan Tanda sindrom 
IMS lain  
• Ulkus genitalis (luka pada 

genitalia)  
• Pembengkakan di 

pangkal paha  
 
6. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum 
 
 

7. Bila aktif secara seksual:  
Bila diperlukan, rujuk ke 
Poli IMS untuk 
Pemeriksaan dalam:  
•   Cairan yang keluar dari 

mulut serviks  
•   Kerentanan (mudah 

berdarah saat disentuh) 
dan kemerahan serviks  

 
 

 
 
Jika keluar cairan yang 
abnormal (seperti di atas)  
dan  
Tidak dijumpai nyeri perut 
bawah  
dan  
Tidak ada nyeri tekan serviks  
dan  
Keluar cairan serviks atau 
serviks rapuh (mudah 
berdarah) pada pemeriksaan 
spekulum  
atau  
Adanya faktor risiko untuk 
gonore/klamidia  

trikomoniasis 
(Gunakan tabel pada halaman 
selanjutnya) 
 
Anjuran untuk Tes IVA bagi remaja 
wanita seksual aktif yang 
mempunyai keluhan seperti ini 
(serviks mudah berdarah dan IMS 
yang berulang) dan bila keluhan 
menetap walaupun sudah 
menyelesaikan pengobatan secara 
lengkap, Rujuk 
 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 
 

dengan lengkap: 
Obati lagi  

• Bila pasien mungkin 
mengalami infeksi 
ulang dari 
pasangan                
(-pasangan)nya 
yang tidak diobati: 
Obati pasien lagi 
dan pasangan        
(-pasangan)nya 
secara total  

• Bila pasien dan 
pasangan                
(-pasangan)nya 
telah 
menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap: 
Rujuk  

 

Vaginitis  
 
Kemungkinan kandidiasis 
vaginalis 
 
Mirip vaginosis bakterial dan 
trikomoniasis  
 
Jika terdapat duh tubuh vagina 
dan  
Rasa gatal/perih atau panas 
pada vagina atau kemerahan 
pada vulva (vulva 
erythematous)  
dan  

Obati  
Vaginosis bakterial 
dan  
Trikomoniasis 
dan  
kandidiasis  
(Gunakan tabel pada halaman 
selanjutnya 
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS)  

Anjurkan kunjungan 
ulang setelah satu 
minggu bila gejala 
menetap  
•  Bila pasien tidak 

menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap: 
Obati lagi  

•  Bila pasien sudah 
menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap: 
Obati gonore dan 
klamidia  
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Tidak dijumpai nyeri perut 
bawah  
dan  
Tidak ada nyeri tekan serviks  
dan  
Duh tubuh serviks atau serviks 
rapuh tidak dijumpai pada 
pemeriksaan spekulum  
atau  
Tidak ada faktor risiko untuk 
gonore/klamidia  
 
 

•  Nilai ulang dalam 
satu minggu, bila 
tidak ada 
perbaikan: Rujuk  

Vaginitis  
Kemungkinan vaginosis 
bakterial dan/atau 
trikomoniasis  
 
JIka terdapat duh tubuh vagina 
dan  
Rasa gatal/perih atau panas 
atau panas pada vagina atau 
kemerahan pada vulvadan  
Tidak dijumpai nyeri perut 
bawah 
dan  
Tidak dijumpai nyeri tekan 
serviks dan  
Tidak didapatkan duh tubuh 
serviks atau serviks yang rapuh  
pada pemeriksaan dengan 
spekulum  
dan  
Tidak ada faktor risiko untuk 
gonore/klamidia  
 

Obati  
Vaginosis bakterial 
dan  
Trikomoniasis 
(Gunakan tabel pada halaman 
selanjutnya)  
 
Penawaran Tes HIV pada Remaja 
dengan IMS 
 

 

Anjurkan kunjungan 
ulang setelah satu 
minggu bila gejala 
menetap  
•  Bila pasien tidak 

menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap: 
Ulangi pengobatan  

•  Bila pasien telah 
menyelesaikan 
pengobatan 
dengan lengkap: 
Obati gonore dan 
klamidia  

•  Nilai ulang setelah 
lebih satu minggu. 
Bila tidak ada 
perbaikan: Rujuk  
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Pengeluaran cairan vagina 
normal/fisiologis  
 
Jika cairan jernih dengan 
konsistensi tipis  
dan  
Tidak ada nyeri vagina, gatal 
atau rasa terbakar  
dan  
Cairan bersifat siklik 
(jumlahnya bertambah dan 
menjadi lebih encer selama 
pertengahan siklus)  
atau  
Remaja belum pernah dapat 
haid tetapi sedang berada 
dalam masa pubertas (dijumpai 
perkembangan payudara dan 
sedikit rambut pubis)  

Yakinkan pasien  

 
 
 

Tabel terapi infeksi menular seksual 
(Berdasarkan Panduan Nasional Penanganan IMS, 2011) 

 

IMS Pilihan pertama  
Pilih satu dari setiap pilihan di bawah (yaitu 
total ada dua obat)  

Alternatif 
 

Bila pasien hamil, menyusui atau di 
bawah 12 tahun  
Pilihlah satu dari dua kotak berikut 
(yaitu total dua obat)  

Gonore 
 

Sefiksim  
250 mg oral sebagai dosis tunggal atau  
Seftriakson 
250 mg suntikan intramuskuler  

Siprofloksasin* 
500 mg oral sebagai dosis tunggal atau  
Spektinomisin 
2 g suntikan intramuskuler  

 

Klamidia  
 

Azitromisin 
1 g oral sebagai dosis tunggal atau  

Ofloksasin* 
300 mg oral dua kali sehari selama tujuh hari 
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Doksisiklin* 
100 mg oral dua kali sehari selama tujuh 
hari  

atau  
Tetrasiklin* 
500 mg oral empat kali sehari selama tujuh hari 
atau  
Eritromisin  
500 mg oral empat kali sehari selama tujuh hari 
 

Sifilis  
 

Benzatin penisilin 
2.4 juta unit melalui suntikan intramuskuler 
Pada Sifilis Latent : Dosis 2.4 juta IU,  
Intramuscular selama 3 minggu, 1x/minggu,  
melalui suntikan intramuskuler  
 
(catatan : suntikan diberikan pada Bokong 

Kanan dan Bokong Kiri didahului dengan 

Skin test dan penyediaan Alat resusitasi 

seandainya terjadi anafilaktik shock) 

Doksisiklin* 
100 mg oral dua kali sehari selama 14 hari  
atau  
Tetrasiklin* 
500 mg oral empat kali sehari selama 14 hari  

Benzatin penisilin 
2.4 juta unit melalui suntikan 
intramuskuler dosis tunggal  
atau  
Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari 
selama 15 hari  

 

Chancroid (ulkus mole) 
 

Siprofloksasin* 
500 mg oral dua kali sehari selama tiga hari  
atau  
Azitromisin 
1 g oral sebagai dosis tunggal  
atau  
Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari selama tujuh 
hari  

Seftriakson 
250 mg sebagai suntikan intramuskuler tunggal  

Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari 
selama tujuh hari  
Atau  
Azitromisin 
1 g oral sebagai dosis tunggal  
atau  
Seftriakson 
250 mg sebagai suntikan 
intramuskuler tunggal  

Herpes genitalis  
 

Infeksi primer  
Asiklovir 
200 mg oral lima kali sehari selama tujuh 
hari  
atau  
Asiklovir 
400 mg oral tiga kali sehari selama tujuh 
hari  

Infeksi primer  
Famsiklovir 
250 mg oral tiga kali sehari selama tujuh hari  
atau  
Valasiklovir 
1 g dua kali sehari selama tujuh hari  
 
 
 

Penggunaan asiklovir, famsiklovir 
dan valaciclovir dikontraindikasikan 
untuk wanita hamil dan menyusui  
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Infeksi berulang  
Asiklovir 
200 mg oral lima kali sehari selama lima 
hari  
atau  
Asiklovir 
400 mg oral tiga kali sehari selama lima hari  

Infeksi berulang  
Famsiklovir 
125 mg oral tiga kali sehari selama lima hari  
atau  
Valasiklovir 
500 mg dua kali sehari selama lima hari  
 
 

Granuloma inguinalis (donovanosis)  
(pengobatan harus dilanjutkan hingga 
semua lesi mengalami epitelisasi)  

Azitromisin 
1 g oral sebagai dosis tunggal dilanjutkan 
dengan 500 mg satu kali sehari  
atau  
Doksisiklin* 
100 mg oral dua kali sehari  

Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari  
atau  
Tetrasiklin* 
500 g oral empat kali sehari  
atau  
Trimethoprim (80 mg)/Sulfamethoxazole (400 
mg) oral dua tablet dua kali sehari  

Azitromisin 
1 g oral sebagai dosis tunggal  
atau  
Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari  

Limfogranuloma venereum  
 

Doksisiklin* 
100 mg oral dua kali sehari selama 14 hari  
atau  
Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari selama 14 
hari  

Doksisiklin* 
500 mg oral empat kali sehari selama 14 hari  

Eritromisin 
500 mg oral empat kali sehari 
selama 14 hari  

*: tidak boleh diberikan pada perempuan hamil, menyusui, atau pasien yang berusia kurang dari 12 tahun 
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ALGORITMA GENITALIA 
 

1. Masalah kulit luar penis (hal 64) 

2. Masalah skrotum (hal 66) 
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BAGAN GENITALIA: MASALAH KULIT LUAR PENIS 

Cek apakah remaja LAKI-LAKI memiliki masalah terkait preputium (kulit luar penis) 

TANYA                                                                                LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                                   PEMANTAUAN 

Apa masalahnya?  
• Apakah preputium Kamu berubah warna?  
• Apakah preputiumnya bengkak?  
• Apakah pernah ada cairan yang keluar 

dari preputium?  
• Bisakah Kamu menarik preputium sampai 

ujung penis terlihat penuh?  
• Dapatkah Kamu mengembalikan 

preputium ke posisi semula?  
 
Gejala sindrom IMS lain  
Apakah Kamu memiliki kelainan genitalia 
lain?  

• Ulkus/luka pada genitalia  
• Pembengkakan di pangkal paha  
• Nyeri saat BAK (Buang Air Kecil)  
• Nyeri/pembengkakan skrotum 

 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 
seksual  

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 

 
2. Perhatikan kepala penis 

dan kulit yang 
menutupinya(preputium) 
untuk tanda-tanda 
peradangan dan infeksi 
yang mungkin:  
- Pembengkakan  
- Kemerahan (pada orang 

dengan kulit pucat)  
- Cairan yang menyerupai 

air/darah/nanah  
 
Catatan:Sesuatu yang 
putih/abu-abu kecil di bawah 
preputium (disebut smegma) 
adalah normal.  
•  Perhatikan apakah 

preputium dapat kembali ke 
posisi normal menutupi 
kepala penis.  

•  Periksa apakah preputium 
dapat ditarik sempurna 
hingga kepala penis terlihat 
penuh  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parafimosis 
 
Jika: 
• Preputium dapat ditarik 

menjauhi ujung penis  
• Preputium tidak dapat 

kembali ke posisi normal  
• Kepala penis telihat  
• Kepala penis dan preputium 

diluar area yang ketat 
mengalami pembengkakan  

• Beri anti nyeri  
• Beri sedatif bila perlu  
• Berikan analgesik (anti nyeri) 

topikal bila tersedia  
• Basuh penis dengan antiseptik 

ringan  
• Letakkan kompres es (ice pack) 

atau sehelai kain bersih yang 
dicelupkan ke air dingin ke sekitar 
penis  

• Kompres area yang bengkak 
dengan pelan tetapi sedikit ditekan 
dengan satu tangan selama 
beberapa menit untuk mengurangi 
bengkak  

• Setelah beberapa menit, tariklah 
preputium dengan pelan melewati 
kepala penis  

• Bila tidak ada perbaikan dengan 
tindakan manual: segera rujuk  

Jika paraphimosis 
berulang atau jika 
terjadi phimosis yang 
jelas, rujuk untuk 
dilakukan 
pemeriksaan dan 
penatalaksanaan 
pembedahan 

Fimosis 
 
Jika: 
•  Preputium tidak dapat 

ditarik sempurna – yaitu 
kepala penis tidak dapat 
dibuka penuh  

•  Tidak ada tanda 
peradangan/infeksi  

• Oleskan krim steroid topikal 
(contohnya bethametasone 0.05%) 
dua kali sehari selama 2-4 minggu  

• Anjurkan remaja untuk 
menarik/mendorong kembali 
preputium dengan pelan setiap 
hari dan membersihkan kepala 
penis dengan menggunakan sabun 
dan air hangat  

• Anjurkan untuk disirkumsisi bila 
ditemukan phimosis  

Anjurkan remaja 
untuk kembali dalam 
sebulan. Bila tidak 
ada perbaikan, rujuk 
untuk dilakukan 
pemeriksaan dan 
penatalaksanaan 
pembedahan  
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3. Perhatikan Tanda sindrom 
IMS lain  

• Ulkus genitalis (luka pada 
genitalia)  

• Pembengkakan pada 
pangkal paha  

• Cairan dari ujung penis  
• Pembengkakan/nyeri 

tekan pada skrotum 
 
4. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

Balanitis/Balanopostisis  
 
Jika: 

• Dijumpai tanda-tanda 
inflamasi/infeksi pada 
kepala penis dan/atau 
preputium  

• Keluar cairan 
(keputihan/kekuningan) 
dari bawah preputium dan 
di sekitar kepala penis  

• Cairan tidak keluar dari 
uretra  

 

• Anjurkan remaja untuk 
menarik/mendorong kembali 
preputium dengan pelan setiap 
hari dan membersihkan kepala 
penis dengan menggunakan sabun 
dan air hangat. Sampaikan agar 
tidak menggunakan sabun yang 
keras atau deterjen.  

• Anjurkan untuk mengoles  
- Salep natrium fusidat ke area 
yang terinfeksi dua kali sehari 
selama lima hari  

 
atau  

- Krim klotrimazol dua kali sehari 
ke area yang terinfeksi selama 
tujuh hari (jika tampak seperti 
infeksi fungal/candida)  

 
(Catatan: Balanitis/Balanopostitis 
dapat disebabkan oleh bakteri atau 
fungus/kandida. Pada infeksi bakteri 
kulit tampak lebih mengkilat dan 
merah merata. Pada infeksi 
fungal/kandida tampak bercak putih 
yang masuk ke dalam kulit dan 
tampak juga bercak yang terkelupas, 
kulit merah dan gatal)  

Anjurkan remaja 
untuk kembali dalam 
sebulan bila tidak ada 
perbaikan  
Jika peradangan 
tampak seperti 
infeksi bakteri:  
• tablet 

kotrimoksazol 
(trimetoprim 80 
mg/sulfametoxazol 
400 mg)  

• bila berat badannya 
19-50 kg:  

• dua tablet dua kali 
sehari selama lima 
hari  

 
atau  
• bila peradangan 

tampak seperti 
infeksi 
fungal/kandida, dan 
belum diresepkan 
obat apapun:  

• krim 
Clotrimoxazole dua 
kali sehari ke area 
yang infeksi selama 
tujuh hari 
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BAGAN GENITALIA: MASALAH SKROTUM 

Cek apakah remaja LAKI-LAKI memiliki masalah terkait skrotum (nyeri/luka) 

TANYA                                                                              LIHAT/RASA/DENGAR                                                KLASIFIKASI                                          PENATALAKSANAAN                            
PEMANTAUAN 

Apakah nyeri dimulai setelah Kamu 
mengalami cedera?  
Bagaimana Kamu bisa cedera?  
(Catatan: Tanyakan apakah cedera skrotum 
benar terjadi)  
Apakah nyeri hanya pada satu sisi atau dia 
sisi?  
Apakah skrotum membengkak?  
Setelah mengalami cedera, apakah warna 
skrotum berubah?  
Apakah Kamu aktif secara seksual?  
 
Gejala sindrom IMS  
Apakah Kamu mengalami kelainan genitalia 
lain?  
• Ulkus/luka pada genitalia  
• Pembengkakan di pangkal paha  
• Keluar cairan dari ujung penis  
• Nyeri saat buang air kecil  
 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 
seksual  

1. Informed consent tertulis 
mengenai pemeriksaan 
genital (termasuk bila 
pasien yang meminta 
pemeriksaan tersebut) 
 

2. Periksa tanda-tanda 
peradangan:  
• perubahan warna 

(merah/biru) skrotum 
pada pria berkulit pucat  

• Pembengkakan skrotum 
• Pembengkakan testis  
• Nyeri tekan (nyeri saat 

dilakukan penekanan)  
• Cairan di dalam skrotum 

(hematokel)  
 
3. Periksa apakah testis di 

area yang sakit mengalami 
retraksi (terangkat lebih 
tinggi dari testis 
sebelahnya yang sehat)  

 
4. Periksa apakah ada cairan 

yang keluar dari ujung 
penis. Bila tidak ada tetapi 
pasien melaporkan ada 
keluar cairan, mintalah 
pasien untuk mengurut 

 Kemungkinan besar torsio testis 
 
Jika nyeri dan pembengkakan 
pada skrotum dan  
Tidak ada riwayat trauma yang 
nyata dan  
Nyeri bersifat unilateral (satu sisi) 
dan  
Keadaan berikut terlihat 
bersamaan dengan torsio:  
• 1. Testis biasanya sangat lunak  
• 2. Testis biasanya tertarik  
• 3. Skrotum biasanya bengkak 
dan berubah warna pada pria 
berkulit pucat  

Rujuk segera ke rumah sakit  
Beri anti nyeri  
Pembedahan eksplorasi pada testis 
harus dilakukan dalam 4-6 jam 
untuk menyelamatkan testis  

 

Kemungkinan besar terjadi 
cedera 
 
Jika nyeri dan pembengkakan 
pada skrotum dan  
Awal mulai nyeri dan 
pembengkakan pada skrotum 
dan  
Pembengkakan testis  
atau  
Penumpukan cairan di skrotum 
(Haematocele)  
 

Rujuk segera ke rumah sakit  
beri anti nyeri  

 

 

Kemungkinan kecil terjadi 
cedera 

Beri anti nyeri Anjurkan remaja 
untuk kembali bila 
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penis dengan lembut 
sampai keluar cairan.  

 
5. Periksa Tanda sindrom 

IMS lain  
•  Ulkus genital (luka pada 

genitalia)  
•  Pembengkakan pada 

pangkal paha  
•  Duh tubuh uretra 

 
6. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

 
Jika nyeri atau pembengkakan 
pada skrotum dan  
Awal mula nyeri disertai trauma 
dan  
Testis tidak membengkak dan  
Tidak terjadi penumpukan cairan 
di skrotum 
(mungkin perubahan warna pada 
skrotum)  
 

nyeri atau bengkak 
memburuk  
 

Kemungkinan infeksi menular 
seksual 
(Orkitis/epididimitis/uretritis 
mungkin atau tidak mungkin 
dijumpai) 
 
Jika nyeri atau pembengkakan 
pada skrotum dan  
Tidak ada riwayat trauma dan  
Testis tidak membengkak dan  
Testis tidak tertarik dan  
Terdapat perilaku seksual 
berisiko tinggi 
atau  
Terdapat cairan dari uretra  
 

Beri pengobatan gonore dan  
Beri pengobatan klamidia  

 

Tinjau ulang setelah 
satu minggu, dan 
lebih cepat bila 
kondisi memburuk  
Bila tidak ada 
perbaikan:  
Rujuk  

Orkitis/epididimitis (bukan IMS) 
Jika nyeri atau pembengkakan di 
skrotum dan  
Tidak ada riwayat trauma dan  
Testis tidak membengkak dan  
Tidak aktif secara seksual dan  
Tidak ada cairan keluar dari 
uretra  

Berikan obat anti nyeri/anti 
peradangan  
 

Anjurkan pasien 
untuk kembali 
diperiksa ulang bila 
ada:  
•  Bengkak 

bertambah besar  
atau  
• Nyeri bertambah  
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ALGORITMA INFEKSI 
 

1. HIV (hal 69) 

2. Malaria (hal 71) 

3. Tuberkulosis (hal 76) 
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BAGAN INFEKSI: HIV 

Cek apakah remaja terinfeksi HIV (Remaja didampingi oleh orang tua) 

TANYA                                                                               LIHAT/RASA/DENGAR                                             KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                        PEMANTAUAN 

Remaja yang datang dengan kekawatiran 
HIV atau Remaja yang dicurigai tenaga 
kesehatan menderita HIV: 
 
(Ingat sebagian besar justru datang dengan 

infeksi oportunistik) 
 
Apakah Kamu mengalami gejala-gejala 
berikut (tanyakan gejala-gejala terkait 
infeksi atau penyakit infeksi oportunistik 
pada HIV)  

- Penurunan berat badan yang nyata  
- Diare kronis 
- Batuk lama 
- Demam lama 
- Benjolan/jerawat ungu yang tidak nyeri 

di kulit atau di dalam mulut  
- Bercak putih di mulut  
- Pembengkakan yang tidak nyeri di 

kelenjar  
 
 
Penyakit yang berhubungan dengan infeksi 
HIV  
• Pernahkah Anda didiagnosis tuberkulosis?  
 
 
 
 

Tanda-tanda yang 
berhubungan dengan infeksi 
HIV  
 
1. Periksa:  
• Tanda-tanda gizi buruk 

(wasting, iga gambang, IMT 
di bawah -3 SD menurut 
jenis kelamin dan usia) 

• Demam lama > 1 bulan 
• Infeksi jamur mulut 
• Limfadenopati generalisata  
• Diare kronis > 2 minggu 
• Riwayat pruritic papular 

eruption (PPE) 
• Lesi kaposi (benjolan ungu 

pada kulit atau palatum 
mulut yang tidak nyeri)  

• Dijumpai adanya infeksi 
berat (contohnya 
pneumonia, sepsis)  

 
 
 

2. Rujuk ke petugas 
laboratorium/ petugas HIV 

 
 
 

 Kemungkinan infeksi HIV 
menyebabkan gejala, tanda, 
atau penyakit yang sering 
berhubungan dengan infeksi HIV  
 
Jika gejala apapun yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
atau  
Tanda apapun yang berhubungan 
dengan infeksi HIV  
atau  
Penyakit apapun yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
(Dengan atau tanpa faktor risiko 
yang diketahui)  

Jelaskan klasifikasinya  

 Bila tersedia pemeriksaan 
skrining HIV, di tempat 
pemeriksaan, lakukan konseling 
dan pemeriksaan skrining HIV 
o Bila hasil skrining rapid test 

didapatkan HIV (+) rujuk 
ke tempat yang memiliki 
paket layanan HIV 
komprehensif 

o Bila hasil skrining rapid test 
didapatkan HIV (-) ulang 
pemeriksaan rapid test 3 
bulan kemudian 

 Bila tidak tersedia fasilitas 
pemeriksaan skrining HIV 
rujuk ke tempat yang memiliki 
paket layanan HIV komprehensif 

 
Berikan konseling mengenai seks 
yang aman/penurunan risiko HIV 
(untuk remaja dengan perilaku 
berisiko, dengan didampingi orang 
tua 
 
Obati penyakit yang berhubungan 
dengan HIV yang diketahui  
 
 

Atur kunjungan ulang 
atau rujuk remaja ke 
tempat lain  
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Faktor risiko infeksi HIV  
• Apakah kamu memiliki riwayat saudara 

sekandung/orang tua yang meninggal 
tanpa penyebab yang tidak diketahui 
atau penyakit terkait HIV 

• Apakah Kamu memiliki riwayat transfusi 
darah 

• Apakah remaja aktif secara seksual? 
Bila ya, apakah remaja menggunakan 
kondom setiap kali berhubungan 
seksual?  

• Apakah remaja memiliki pasangan seksual 
yang lebih dari satu?  

• Apakah pasangan (-pasangan) seksual 
Kamu memiliki pasangan lain?  

• Apakah Kamu melakukan hubungan 
seksual tanpa pelindung dalam 72 jam 
terakhir?  
Apakah remaja laki-laki melakukan 
hubungan seksual dengan sesama jenis 

• Apakah Kamu/pernahkah Kamu 
menggunakan obat-obat suntikan?  

 
Lakukan penilaian kesehatan reproduksi dan 
seksual  

 
 
 
 
  

Skrining pengkajian gizi: 
(Lihat algoritma gizi pada 
halaman…..) 
  
 
 
 

Berisiko terinfeksi HIV  
 
Jika faktor risiko apapun untuk 
infeksi HIV  
dan  
tidak dijumpai gejala yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
dan  
Tidak dijumpai penyakit yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
dan  
Tidak dijumpai penyakit yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
 

Jelaskan klasifikasinya  
Berikan konseling mengenai seks 
yang aman/penurunan risiko HIV  
Bila tersedia di tempat 
pemeriksaan, lakukan konseling 
dan pemeriksaan HIV  
Bila tidak tersedia di tempat 
pemeriksaan rujuk ke fasilitas yang 
menyediakan konseling dan 
pemeriksaan HIV  

Atur kunjungan ulang 
atau rujuk remaja ke 
tempat lain  
 

Tidak berisiko terinfeksi HIV 
 
Jika tidak dijumpai faktor risiko 
untuk infeksi HIV  
dan  
tidak dijumpai gejala yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
dan  
Tidak dijumpai penyakit yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  
dan  
Tidak dijumpai penyakit yang 
berhubungan dengan infeksi HIV  

Jelaskan klasifikasinya  
Berikan konseling mengenai seks 
yang aman/penurunan risiko HIV 
untuk kelompok remaja berisiko 
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BAGAN INFEKSI: MALARIA 

Cek apakah remaja terinfeksi MALARIA 

TANYA                                                                                LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                       PENATALAKSANAAN                              PEMANTAUAN 

Demam, menggigil,  
berkeringat, dapat disertai dengan sakit 
kepala, nyeri otot dan persendian,  
nafsu makan menurun, sakit perut, mual 
muntah, dan diare.  
 
Tanyakan mengenai faktor risiko  
a.   Riwayat menderita malaria atau minum 

obat sebelumnya.  
b.   Tinggal di daerah yang endemis malaria.  
c.    Pernah berkunjung 1-4 minggu 

sebelumnya ke daerah endemik 
malaria.  

d.   Riwayat mendapat transfusi darah. 
(Lihat lampiran daerah endemis malaria 
halaman 187) 

1. Lakukan pemeriksaan fisik 
umum  

a. Kepala  : Konjungtiva 
anemis, sklera ikterik, 
bibir sianosis, dan pada 
malaria serebral dapat 
ditemukan kaku kuduk.  

b. Toraks  :  Terlihat 
pernapasan cepat.  

c. Abdomen  : Teraba 
pembesaran hepar dan 
limpa, dapat juga 
ditemukan asites.  

a. Ginjal  : bisa ditemukan 
urin berwarna coklat 
kehitaman, oligouri atau  
anuria 

Ekstermitas  :  akral teraba 
dingin, perfusi perifer 
kurang, capillary refill > 2 
detik, nadi cepat dan 
lemah, perbedaan tekanan 
darah sistolik dan diastolik < 
20mmHg, ini merupakan 
tanda-tanda menuju syok. 

 
2. Lakukan pemeriksaan fisik 

yang khas: 
a.    Pada periode demam:  
 Kulit terlihat memerah, 

teraba panas, suhu 
tubuh meningkat dapat  

 1. Malaria berat atau malaria  
dengan komplikasi 

 
Jika ditemukan tanda dan gejala 
malaria berikut ini: 
1. Gangguan kesadaran atau 

koma  
2. Kelemahan otot (tak bisa 

duduk/berjalan  tanpa 
bantuan) 

3. Tidak bisa makan dan minum 
4. Kejang berulang lebih dari dua 

episode dalam 24 jam  
5. Sesak napas, Respiratory 

Distress (pernapasan asidosis)  
6. Gagal sirkulasi atau syok: 

tekanan sistolik <70 mm Hg 
(pada anak: < 50 mmHg);  

7. Ikterus disertai adanya 
disfungsi organ vital 

8. Black Water Fever 
9. Perdarahan spontan  
10. Edema Paru (secara radiologi) 

 
 

Gambaran laboratorium (salah 
satu dari gejala di bawah ini) : 
1. Hipoglikemi: gula darah < 40 

mg%. 
2. Anemia berat (Hb < 5 gr% atau 

hematokrit <15%)  
3. Hemoglobinuri 

Jika puskesmas/klinik tidak memiliki 
fasilitas rawat inap. Sebelum dirujuk 
berikan artemeter intramuskular 
dosis awal (3,2mg/kgbb). Rujuk 
segera ke rumah sakit 
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sampai di atas 40
0
C dan 

kulit kering.  
 Pasien dapat juga 

terlihat pucat.  
 Nadi teraba cepat  
 Pernapasan cepat 

(takipnea) 
 

b.    Pada periode dingin dan 
berkeringat:  
 Kulit teraba dingin dan 

berkeringat.  
 Nadi teraba cepat dan 

lemah.  
 Pada kondisi tertentu 

bisa ditemukan 
penurunan kesadaran. 

 
 
 
3.  Rujuk ke petugas 
laboratorium / malaria untuk 
pemeriksaan mikroskopis 
apusan darah  
 

4. Hiperparasitemia (di daerah 
endemis rendah : > 2 % atau 
>100.000 parasit/uL ; daerah 
endemis tinggi :  > 5% atau 
>250.000 parasit/uL).  

5. Gagal ginjal akut (urin < 0,5 
ml/kgBB/jam dalam 6 jam)  

 
Pemeriksaan diagnostik: 
Mikroskopik dengan sediaan tipis 
dan tebal atau uji diagnostik 
cepat (rapid diagnostic test) 
Jika ditemukan Plasmodium 
falcifarum  atau Plasmodium 
vivax stadium aseksual atau RDT 
positif  
 

 2. Malaria falsiparum 
Jika terdapat trias malaria (panas, 
menggigil, berkeringat), 
dan  
 
gejala klinis sesuai malaria, 
 dan  
 
 
Pada pemeriksaan Laboratorium: 
ditemukannya parasit 
plasmodium falsiparum pada  
pemeriksaan mikroskopis 
hapusan darah tebal/tipis. 

Lini pertama:  
Fixed Dose Combination  = FDC yang 
terdiri dari Dihidroartemisinin 
(DHA) + Piperakuin (DHP) tiap 
tablet mengandung 40 mg 
Dihidroartemisinin dan 320 mg 
Piperakuin.  
 
Dosis 
1. BB 41-59 kg: DHP peroral satu 

kali 1 tablet per hari selama 3 hari 
dan Primakuin satu kali 2 tablet 
dosis tunggal 

2. BB  >60 kg: DHP satu kali 
sebanyak  4 tablet sehari selama 
3 hari dan Primakuin  
satu kali 3 tablet dosis tunggal 

3. BB <40 kg: DHA = 2-4 
mg/kgBB/hari (dosis tunggal), 
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Piperakuin = 16-32  
mg/kgBB/hari (dosis tunggal), 
Primakuin = 0,75 mg/kgBB (dosis 
tunggal).  

 
Lini kedua untuk pengobatan 
malaria falsiparum yang tidak 
respons terhadap pengobatan  DHP: 
Kina + Doksisiklin/ Tetrasiklin + 
Primakuin.  
 
Dosis  
Kina  = 10 mg/kgBB/kali (3x/ hari 
selama 7 hari),  
Doksisiklin = 3,5 mg/kgBB perhari  ( 
dewasa,  2x/hr selama7 hari),  2,2 
mg/kgBB/hari ( 8-14 tahun, 2x/hr 
selama7 hari),  
Tetrasiklin = 4-5 mg/kgBB/kali 
(4x/hr selama 7hari) 
 

3. Malaria vivax/ovale 
 
Jika terdapat trias malaria (panas, 
menggigil, berkeringat), 
pemeriksaan fisik sesuai malaria, 
pola demam tiap 48 jam,  
dan  
 
 
ditemukannya parasit 
plasmodium vivax/ovale pada  
pemeriksaan mikroskopis 
hapusan darah tebal/tipis. 

 
a. Lini pertama: Dihydroartemisinin 

(DHA) + Piperakuin (DHP), 
diberikan  
peroral satu kali per hari selama 3 
hari,                            primakuin= 
0,25mg/kgBB/hari (selama 14 
hari).  
DHA = 2-4 mg/kgBB/hari (dosis 
tunggal), Piperakuin = 16-32  
mg/kgBB/hari (dosis tunggal) 

 
Pengobatan malaria vivax yang 
tidak respon terhadap pengobatan 
DHP: 
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Lini kedua: Kina + Primakuin. Dosis 
kina = 10 mg/kgBB/kali (3x/hr  
selama 7 hari), Primakuin = 0,25 
mg/kgBB (selama 14 hari).  
 
b. Pengobatan malaria vivax yang   

relaps (kambuh):  
1.    Diberikan lagi regimen DHP 

yang sama tetapi dosis 
primakuin ditingkatkan menjadi 
0,5 mg/kgBB/hari selama 14 
hari.  

2.    Dugaan relaps pada malaria 
vivax adalah apabila pemberian 
Primakiun dosis 0,25 
mg/kgBB/hr sudah diminum 
selama 14 hari dan penderita 
sakit kembali dengan parasit 
positif dalam kurun waktu 3 
minggu (hari ke-28) sampai 3 
bulan setelah pengobatan. 

 

4. Malaria malariae 
 
Jika terdapat trias malaria (panas, 
menggigil, berkeringat), 
pemeriksaan fisik sesuai malaria, 
pola demam tiap 72 jam,  
dan  
ditemukannya parasit 
plasmodium malariae pada  
pemeriksaan mikroskopis 
hapusan darah tebal/tipis 
 

Cukup diberikan DHP 1 kali perhari 
selama 3 hari dengan dosis sama  
dengan pengobatan malaria lainnya 
dan dengan dosis sama dengan 
pengobatan malaria lainnya dan 
tidak diberikan primakuin. 

 

 5. Infeksi campuran                      
P.  falciparum dan P. vivax/P. 

DHP 1 x /hari selama 3 hari 
Primakuin 0,25mg/kgBB/hari 
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ovale selama 14 hari 
 

 6. Malaria yang diderita pada 
kehamilan 

 
Malaria yang terjadi pada kondisi 
kehamilan 

1.    Trimester pertama: diberikan 
Kina tablet 3x 10mg/ kg BB + 
Klindamisin 10mg/kgBB selama 7 
hari.  

2.    Trimester kedua dan ketiga 
diberikan DHP tablet selama 3 
hari. 

Tanpa Primakuin 

 

   7. Pencegahan malaria Remaja yang akan berpergian ke 
daerah endemis malaria, diberikan 
pencegahan/profilaksis 
menggunakan : 
 
Doksisiklin 1 kapsul x 100 mg/hari  
diminum 2 hari sebelum pergi , 
selama di daerah endemis, hingga 4 
minggu setelah keluar/pulang  
dari daerah endemis. 

Pada ibu hamil, pencegahan malaria 
dilakukan menggunakan kelambu 
berinsektisida dan losion penolak 
nyamuk. 

Kontraindikasi Doksisiklin : Tidak 
boleh diberikan pada ibu hamil dan 
anak dibawah umur 8 tahun dan 
tidak boleh diberikan lebih dari 6 
bulan. 
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BAGAN INFEKSI: Tuberkulosis 

Cek apakah remaja terinfeksi TB 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

 Batuk berdahak  2 minggu  
atau lebih, dapat disertai 
dengan gejala tambahan  yaitu 
dahak bercampur darah ,batuk 
darah, sesak nafas, nyeri dada, 
badan lemah, napsu makan 
menurun, berat badan 
menurun, malaise, berkeringat 
malam tanpa kegiatan fisik, 
dan demam meriang lebih dari 
1 bulan. 

 Pembesaran kelenjar 

 Pembengkakan tulang/sendi 
panggul, lutut 

 Nyeri saat jalan 

 Nyeri kepala, penurunan 
kesadaran 

 Riwayat kontak erat dengan 
pasien TB dewasa. Pikirkan TB 
sebagai infeksi oportunistik 
HIV 

 Lihat tabel sistem skor TB di 
bawah 

 

 

 

1. Pemeriksaan fisik :  

 Berat badan turun         

 Suhu tubuh (pada umumnya 
sub febris walaupun bisa juga 
tinggi sekali) 

 Pembengkakan kelenjar 
getah bening 

 Lihat sistem skor TB di bawah 

 Pemeriksaan dahak 
mikroskopis 

 Uji tuberkulin/Mantoux test 

 Foto toraks 

 Lihat sistem skoring TB anak  

 
Klasifikasi pasien TB 
: 

a. Lokasi anatomi 
dari penyakit 

 TB Paru 

 TB Ekstra paru 
b. Riwayat 

pengobatan 
 sebelumnya 

 Pasien baru 

 Pasien yang 
pernah diobati 

 Pasien yg 
riwayat 
pengobatan 
sebelumnya 
tidak diketahui 

c. Rujuk ke FKRTL 
untuk 
pemeriksaan uji 
kepekaan obat: 
MDR atau bukan 

d. Status HIV 
 

 

Diagnosis TB anak : 

 penegakan diagnosis TB pada 
anak terutama di faskes dg 
menggunakan sistem skoring. 

 Pada  anak  dengan gejala 
TB, dianjurkan untuk 
melakukan pemeriksaan 
mikrobiologi 

 
Jika ditemukan tanda dan 
gejala pada TB anak dengan  
salah satu keadaan dibawah 
ini:  
a. Foto toraks  menunjukkan 

gambaran efusi pleura, 
milier atau kavitas 

b. Gibbus, koksitis 
c. Tanda bahaya : 

1. Kejang, kaku kuduk 
2. Penurunan kesadaran 
3. Kegawatan lain, 

misalnya sesak nafas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rujuk segera ke rumah sakit 
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Tatalaksana TB anak terdiri dari 
terapi (pengobatan ) dan 
profilaksis  
 
 
 

 
Obat Antituberkulosis (OAT) 
selama 6 -12 bulan, tergantung 
jenis TB . 
 

 Pada tahap awal pasien TB 
anak kontrol tiap minggu, 
untuk melihat kepatuhan, 
toleransi dan kemungkinan 
adanya efek samping obat. 

 Pada tahap lanjutan pasien 
kontrol tiap bulan.  

 Setelah diberi OAT selama 2 
bulan, respon pengobatan 
pasien harus dievaluasi. 

 Respon pengobatan dikatakan 
baik bila gejala klinis . 

 Apabila respon pengobatan 
baik maka pemberian OAT 
dilanjutkan sampai dengan 6 
bulan.  

 Pastikan anak memiliki 
pengawas minum obat (PMO) 

 

 
 Pasien yg 

mengalami 
efek samping 
ringan sebaik 
nya tetap 
melanjutkan 
pengobtannya 
dan diberikan 
petunjuk cara 
mengatasinya 

 Apabia pasien 
mengalami 
efek samping 
berat, 
pengobatan 
harus 
dihentikan 
sementara 
dan pasien 
dirujuk 
kepada 
dokter atau 
fasyankes 
rujukan guna 
penatalaksana
an lebih  
lanjut. 

  Pasien yang 
mengalami 
efek samping 
berat 
sebaiknya 
dirawat di 
rumah sakit. 
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Sistem Skor Gejala dan Pemeriksaan Penunjang TB  

Parameter 0 1 2 3 SKOR 

Kontak TB Tidak jelas  - Laporan keluarga, 
BTA (-) atau tidak 
tahu , BTA tidak jelas 

BTA (+)  

Uji Tuberkulin  (Mantoux) Negatif - - Positif (≥ 10 mm, 
atau ≥ 5 mm pada 
keadaan 
imunosupresi) 

 

Berat badan/keadaan gizi 
 

- 
 
 

BB/TB ,90% atau 
BB/U < 80%  
 

Klinis gizi buruk 
(BB/U < 60%) 

- 
 
 

 

Demam yang tidak diketahui  
penyebabnya 

- ≥ 2 minggu - -  

Batuk* - ≥3 minggu 
 

- -  

Pembesaran kelenjar limfe kolli, 
aksila, inguinal   

- >1 cm, jumlah >1, 
tidak nyeri 
 

- -  

Pembengkakan tulang / sendi 
panggul, lutut, falang 

- Ada 
pembengkakan  

-   

Foto Rontgen toraks  Normal/kelainan 
tidak jelas 

Gambaran sugestif 
(mendukung) TB 
 

- -  

Skor total  
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OAT Kategori Anak dan Peruntukkannya 

Jenis TB 
OAT 

Tahap Awal 
OAT 

Tahap Lanjutan 
Prednison Lama Pengobatan 

TB Ringan 
2HRZ 4 HR 

- 

6 bulan 
Efusi Pleura TB 2 minggu dosis penuh, kemudian 

tappering off 

TB BTA Positif 2HRZE 4 HR - 

TB Paru dengan tanda-tanda 
kerusakan luas : 

- TB Milier 
- TB + destroyed lung 
 

2 HRZ+E atau S 

7 – 10 HR 

4 minggu dosis penuh, kemudian 
tappering off 

9 – 12 bulan 

Meningitis TB 

10 HR 

4 minggu dosis penuh, kemudian 
tappering off 

12 bulan 
Peritonitis TB 2 minggu dosis penuh, kemudian 

tappering off 

Perikarditis TB 2 minggu dosis penuh, kemudian 
tappering off 

Skeletal TB - 

 
Dosis kombinasi pada TB Anak 

Berat Badan (Kg) 2 bulan 
RHZ (75 / 50 / 150)  

4 bulan 
RH (75 / 50)  

5 - 7 1 tablet 1 tablet 

8 – 11 2 tablet 2 tablet 

12 – 16 3 tablet 3 tablet 

17 – 22 4 tablet 4 tablet 

23 – 30 5 tablet 5 tablet 

BB >30 kg diberikan 6 tablet atau menggunakan KDT dewasa. Koordinasi dengan petugas TB atau lihat : Petunjuk Teknis Manajemen TB Anak, 2013 
Keterangan :   R = Rifampisin     H = Isoniasid   Z = Pirazimide 
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Obat Anti TB (OAT) 

Nama Obat 
Dosis harian 

(mg/Kg BB/hari) 
Dosis maksimal 

(mg/hari) 
Efek samping 

Isoniazide (H) 
10 (7 – 15) 

 
300 mg Hepatitis, neuritis perifer, hipersensitivitis 

Rifampisin (R) 15 (10 – 20) 600 mg 
Gastrointestinal, reaksi kulit, hepatitis, trombositopeni, peningkatan ensim hati, cairan tubuh berwarna 
oranye kemerahan 

Pyrazinamide (Z) 
35 (30 – 40) 

 
2000 mg Toksisitas hepar, artarlgia, gastrointestinal 

Ethambutol (E) 20 (15 – 25) 2500 mg Neuritis optik, ketajaman mata berkurang, buta warna merah hijau, hipersensitif, gastrointestinal 

Streptomisin (S) 15 – 40 1000 mg Ototoksik, nefrotik 
 

Efek samping ringan OAT 
 

Efek Samping 
 

Penyebab 
 

Penatalaksanaan 

 
Tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut 

 
H, R, Z 

OAT ditelan malam sebelum tidur. Apabila keluhan tetap ada, OAT ditelan 
dengan sedikit makanan.  Apabila keluhan semakin hebat disertai muntah, 
waspada efek samping berat dan segera rujuk ke dokter. 

Nyeri Sendi Z Beri Aspirin, Parasetamol atau obat anti radang non steroid 

Kesemutan s/d rasa terbakar di telapak kaki atau tangan H Beri vitamin B6 (piridoxin) 50 – 75 mg per hari 

Warna kemerahan pada air seni (urine) R 
Tidak membahayakan dan tidak perlu diberi obat penawar tapi perlu penjelasan 
kepada pasien. 

Flu sindrom (demam, menggigil, lemas, sakit kepala, nyeri tulang) R dosis intermiten Pemberian R dirubah dari intermiten menjadi setiap hari 

Efek Samping Penyebab   Penatalaksanaan 

Bercak kemerahan kulit (rash) dengan atau tanpa rasa gatal H, R, Z, S   Ikuti petunjuk penatalaksanaan dibawah* 

Gangguan pendengaran (tanpa diketemukan serumen) S   S dihentikan 

Gangguan keseimbangan S   S dihentikan 
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Efek samping berat OAT 

Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan 
Bercak kemerahan kulit (rash)dengan atau tanpa rasa 
gatal 

 
H, R, Z, S 

Ikuti petunjuk penatalaksanaan di bawah* 

Gangguan pendengaran (tanpa diketemukan 
serumen) 

 
S 

 
S dihentikan 

Gangguan keseimbangan S S dihentikan 
 
Ikterus tanpa penyebab lain H, R, Z Semua OAT dihentikan sampai ikterus menghilang. 

Bingung, mual, muntah (dicurigai terjadi gangguan fungsi 
hati apabila disertai ikterus) 

 
Semua jenis 

OAT 

Semua OAT dihentikan, segera lakukan pemeriksaan fungsi hati. 

Gangguan penglihatan E E dihentikan. 

Purpura, renjatan (syok), gagal ginjal akut  
R 

 
R dihentikan. 

Penurunan produksi urin S S dihentikan. 
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ALGORITMA KESEHATAN JIWA 
 

1. Masalah kekerasan pada remaja (hal 83) 

2. Masalah mental emosional (hal 89) 

3. Masalah rokok, alkohol, narkoba (hal 95) 
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BAGAN KESEHATAN JIWA: KEKERASAN PADA REMAJA 

Cek apakah remaja menjadi korban kekerasan 

TANYA                                                                                 LIHAT/RASA/DENGAR                                                KLASIFIKASI                                    PENATALAKSANAAN                            PEMANTAUAN 

Jangan mulai diskusi dengan memberikan 
pertanyaan. Biarkan remaja bercerita dengan 
kata-katanya sendiri mengenai apa yang 
terjadi pada dirinya. Jangan lupa lakukan 
informed consent tertulis sebelum dilakukan 
pemeriksaan. 
 
Tanya mengenai: 

 Jenis kekerasan yang dialami remaja: 
- Ejekan (bullying) 
- Perkelahian fisik 
- Penganiayaan berat 
- Pembunuhan 
- Kekerasan seksual 
- Lainnya 

 Pihak yang melakukan kekerasan pada 
remaja 
- Orang tua atau pengasuh 
- Teman sebaya 
- Sekelompok orang (kolektif) 
- Pasangan seksual 
- Diri sendiri (mencelakai diri sendiri atau 

bunuh diri) 
- Lainnya  

 Apakah remaja sedang mengonsumsi 
obat tertentu? 

 Apakah remaja memiliki riwayat masalah 
sosial atau masalah dengan lingkungan di 
sekitarnya? 

 Apakah terdapat perubahan emosi 
setelah kejadian tersebut?  

- Menjadi sedih, murung, tidak 

1. Informed consent untuk 
menjelaskan kepada anak 
dan orang tua tentang 
maksud, tujuan, proses 
dan lama pemeriksaan 
serta mendapatkan 
persetujuan dari anak yang 
diduga sebagai korban 
maupun orang tua 

2. Petugas pemeriksa 
didampingi petugas 
kesehatan lainnya, 
sebaiknya berjenis kelamin 
sama dengan korban 

3. Membangun rapport 
dengan korban 

 
4. Periksa 

• Tampilan umum  
• Tangan, pergelangan 

tangan, lengan bawah, 
permukaan dalam 
lengan atas dan ketiak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kekerasan fisik 
 
 

1. Pertolongan pertama 
Remaja dengan cedera yang berat 
dan mengancam jiwa harus dirujuk 
untuk pengobatan gawat darurat 
dengan segera. Remaja dengan 
cedera yang lebih ringan, 
contohnya terpotong, lecet dan 
luka superfisial biasanya dapat 
diobati pada pelayanan tingkat 
primer. 

2. Konseling awal 
3. Jelaskan pada orang tua anak 

tentang keadaan anak dan dugaan 
penyebabnya serta mendiskusikan 
langkah-langkah ke depan 

4. Rujuk ke fasilitas kesehatan rawat 
lanjutan (PPT di RSU)  bila 
diperlukan 

5. Memastikan keselamatan anak 
6. Pencatatan lengkap dalam rekam 

medis (walaupun belum ada 
permintaan visum) 

7. Siap untuk membuat visum et 
repertum setelah ada permintaan 
tertulis secara resmi oleh polisi 

8. Memberikan informasi pada 
kepolisian sesuai Permenkes No. 
68 tahun 2013 tentang kewajiban 
tenaga kesehatan untuk 
memberikan informasi tentang 
adanya dugaan kasus kekerasan 
pada anak (0-18 tahun) kepada 
pihak berwajib 

 Catat hasil 
pemeriksaan dan 
pengobatan yang 
diberikan secara 
lengkap (persiapan 
bila ditanya oleh 
polisi/pengacara/pen
gadilan) 
 
•  Jenis cedera  
•  Keadaan dimana 

cedera masih 
berlangsung  

•  Lokasi cedera di 
tubuh  
•  Mekanisme 

terjadinya cedera  
•  Akibat langsung dan     

jangka panjang 
cedera  

•  Pengobatan yang   
diberikan  

 
Pastikan kondisi 
remaja selanjutnya 
cukup aman  
Kekerasan seringkali 
terjadi di rumah. 
Pastikan kemana 
remaja akan pulang 
setelah meninggalkan 
fasilitas kesehatan dan 
dengan siapa ia akan 
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bersemangat, lesu 
- Menjadi lebih mudah marah 
- Menjadi cemas, takut  

 Apakah terdapat perubahan perilaku 
setelah kejadian tersebut? 

- Menarik diri dari pergaulan 
- Penurunan prestasi akademis, tidak 

konsentrasi dalam belajar 
- Gangguan tidur, misalnya kesulitan 

tidur, tidur sering terbangun di malam 
hari atau mengalami mimpi buruk 

- Menjadi lebih agresif 
- Menghindari hal-hal/situasi yang 

mengingatkannya akan kejadian 
tersebut 

 
Pada kasus penganiayaan seksual, tanyakan 
setiap gejala yang disebutkan secara mendetil 
sejak penganiayaan dilakukan, termasuk:  
• Perdarahan, keluarnya cairan, gatal, luka 

atau nyeri pada genitalia (yang dapat 
mengarah ke IMS)  

• Gejala-gejala saat urinasi (buang air kecial) 
seperti rasa terbakar (yang dapat mengarah 
ke infeksi saluran kencing)  

• Nyeri atau perdarahan di anus (yang dapat 
mengarah ke cedera, infeksi atau benda 
asing)  

• Nyeri perut (yang dapat mengarah ke 
trauma internal)  

• Pernahkah Anda melakukan hubungan 
seksual sebelum kejadian ini?  

• Bila pernah, kapan terakhir kali Anda 

 
 
 
•  Wajah, termasuk bagian 

dalam mulut  
•  Telinga, termasuk 

bagian dalam dan 
belakang telinga  

•  Kepala  
•  Leher  
•  Dada, termasuk dada  
•  Abdomen  
•  Bokong, paha, termasuk 

bagian dalam paha, kaki 
dan tungkai  

•  Pemeriksaan genitalia 
eksterna 

•  Pemeriksaan genitalia 
interna melalui 
pemeriksaan area anal 
(sesuai indikasi)  

 
Periksa apakah terdapat: 
- Perdarahan aktif  
- Lecet  
- Abrasi  
- Laserasi  
- Terlihat rambut yang 

lercabut, dan gigi 
copot  

- Terlihat adanya 
trauma abdomen  

- Ruptur gendang 
telinga  

 
Penatalaksanaan yang dapat diberikan:  
• Obat-obat untuk meredakan nyeri  
• Antibiotik untuk mencegah infeksi 

luka  
• Vaksin tetanus (sesuai ketentuan 

setempat)  
 
Penanganan psikologis mengikuti 
buku pedoman penanganan psikologis 
bagi korban dan pelaku kasus 
kekerasan  

Masalah Psikologis Terkait Kekerasan  
Ikuti algoritma Masalah Psikologis 
Terkait Kekerasan 
 
Untuk fasilitas kesehatan dasar 
pelayanan dapat dilakukan di 
puskesmas yang mampu tatalaksana 
kasus kekerasan terhadap anak 
  
Untuk fasiltas kesehatan tingkat 
lanjutan dapat dilayani di Pusat 
Perlayanan Terpadu (PPT) RSU baik 
tingkat nasional, propinsi maupun 
kabupaten/kota 
Lampiran daftar RSU yang memliki 
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi 
kasus kekerasan terhadap anak 

tinggal.  
 
• Bila tidak aman bagi 

remaja untuk pulang 
ke rumah, aturlah 
agar ia dapat 
menginap di rumah 
singgah atau rumah 
perlindungan (safe 
house) melalui 
koordinasi dengan 
P2TP2A atau Dinas 
Sosial, atau 
diskusikan bersama 
tempat-tempat yang 
aman yang dapat ia 
tuju.  

• Diskusikan dengan 
remaja apa yang 
dapat dilakukan 
agar terhindar dari 
penganiayaan 
selanjutnya   
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melakukan hubungan seksual yang Anda 
ketahui? (detil mungkin diperlukan bila 
pemeriksaan forensik dilakukan).  

• Apakah Anda menggunakan kontrasepsi? 
Bila ya, jenis apa yang Anda gunakan? 

 
Pada perempuan: 
•  Kapan hari pertama haid terakhir Anda?  
•  Apakah Anda pernah hamil? Berapa kali 

dan kapan Anda hamil?  
•  Pernahkah ada komplikasi selama 

persalinan?  
 

5.    
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 Kekerasan seksual 
 

Atasi kegawatdaruratan medis 
Prinsip penanganan cedera fisik sama 
dengan kekerasan fisik. Bila mungkin, 
libatkan ginekolog dalam menangani 
kasus cedera seksual. 
 
Konseling awal 
 
Jelaskan pada orang tua anak tentang 
keadaan anak dan dugaan 
penyebabnya serta mendiskusikan 
langkah-langkah ke depan 
 
Lapor 
Segera berikan informasi pada instansi 
terkait P2TP2A (Pusat Pelayanan 
Terpadu Penanganan dan Perlindungan 
Anak), kepolisian, shelter setempat 
(bila ada) 
sesuai Permenkes No. 68 tahun 2013 
tentang kewajiban tenaga kesehatan 
untuk memberikan informasi tentang 
adanya dugaan kasus kekerasan pada 
anak  (0-18 tahun) kepada pihak 
berwajib 
 
Pencatatan lengkap dalam rekam 
medis sebaiknya disertai dokumentasi 
foto dan atau rekaman audio-video 
 
Memastikan keselamatan anak 
 
Rujuk bila diperlukan 
 
Buat visum et repertum setelah 
mendapat surat permintaan dari Polisi 
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Pencegahan dan penanganan 
kehamilan  
•  Bila seorang wanita mencari 

pelayanan kesehatan dalam 
beberapa jam dan hingga tiga hari 
setelah dianiaya secara seksual, 
kontrasepsi darurat harus 
ditawarkan;  

•  Bila ia datang setelah tiga hari 
setelah dianiaya, maka ia dianjurkan 
untuk melakukan kunjungan ulang 
untuk pemeriksaan kehamilan bila ia 
tidak haid. 

•  Aborsi pada kehamilan akibat 
perkosaan hanya dapat dilakukan 
apabila usia kehamilan paling lama 
berusia 40 hari dihitung sejak hari 
pertama haid terakhir.  Untuk 
tindakan aborsi, rujuk ke rumah 
sakit. 

 
Infeksi menular seksual  
Bila tersedia fasilitas laboratorium 
untuk pemeriksaan IMS, lakukan 
pemeriksaan IMS. 
 
Pilih pengobatan yang efektif untuk 
masing-masing jenis infeksi (lihat 
algoritma infeksi menular seksual) 
 
Pemberian profilaksis (pencegahan) 
rutin bagi pasien yang telah mengalami 
penganiayaan seksual tidak dianjurkan. 
 
HIV  
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Ikuti algoritma HIV 
Hepatitis B  
Lakukan pemeriksaan dan imunisasi  
 
Penanganan psikologis mengikuti 
buku pedoman penanganan psikologis 
bagi korban dan pelaku kasus 
kekerasan seksual 

Masalah Psikologis Terkait Kekerasan  
Ikuti algoritma Masalah Psikologis 
Terkait Kekerasan 
 
Melakukan upaya promotif dan 
preventif kekerasan terhadap remaja 
melalui kegiatan peningkatan 
keterampilan sosial remaja  
 
Untuk penanganan kasus kekerasan 
terhadap remaja baik fisik, mental 
maupun seksual  ditangani secara 
terpadu dan terkordinasi oleh Fasilitas 
Kesehatan/Dinas Kesehatan 
(puskesmas dan rumah sakit)   dengan 
pihak Kepolisian (UPPA), Dinas sosial  
(rumah aman, panti), P2TP2A dan 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, LSM peduli 
kekerasan terhadap remaja serta 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
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BAGAN KESEHATAN JIWA: GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL 

Cek apakah remaja mengalami masalah mental emosional 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                                   KLASIFIKASI                                       PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Lakukan pendekatan HEEADSSS 
 
Tanyakan mengenai: 
- Apakah Anda mengalami sakit fisik 
- Apakah Anda menggunakan obat 

terlarang 
- Apakah Anda pernah merasa sedih dalam 

2 minggu terakhir 
- Apakah Anda pernah merasa hidup 

menjadi tidak berguna dalam 2 minggu 
terakhir 

- Apakah Anda pernah merasa ingin bunuh 
diri 

- Apakah Anda pernah melakukan 
percobaan bunuh diri 

- Apakah Anda mengalami kehilangan 
minat terhadap sesuatu yang sebelumnya 
Anda sukai 

- Apakah Anda sering merasa lelah tanpa 
alasan yang jelas 

- Apakah Anda mengalami masalah sulit 
tidur, atau tidur menjadi lebih banyak 
dari biasanya 

- Apakah Anda merasa tidak nafsu makan 
atau makan menjadi lebih banyak dari 
biasanya 

- Apakah Anda pernah mengalami 
perubahan suasana perasaan yang begitu 

1. Lakukan pemeriksaan fisik 
umum, singkirkan 
kelainan fisik 

 
2. Lakukan pemeriksaan 

status mental 
 
a. Keadaan umum (jenis 

kelamin, usia, perawatan 

diri) 

b. Kesadaran (kompos 

mentis/somnolen/sopor/ 

koma) 

c. Orientasi (orang, waktu, 

tempat) 

d. Psikomotor (hiperaktif/ 

normoaktif/hipoaktif) 

e. Bicara (spontan/tidak, 

lancar/tidak, 

sedikit/banyak, volume 

suara kecil/cukup 

jelas/keras) 

f. Afek (datar/tumpul/ 

sempit/luas; sesuai/ tidak 

sesuai; labil/stabil) 

 Kecurigaan remaja mengalami 
gangguan depresi 
 
jika remaja menunjukkan 
penurunan mood (menjadi 
sedih, murung) dan penurunan 
minat, tampak lelah 
berkepanjangan, disertai sulit 
tidur dan malas makan 
atau 
remaja menyatakan pernah ada 
keinginan atau pernah 
melakukan percobaan bunuh 
diri 
disertai dengan 
gangguan dalam fungsi sosial 
dan akademis 
 

Bila remaja melakukan percobaan 
bunuh diri dan kondisinya tidak 
stabil, rujuk segera ke fasilitas 
kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) 
untuk mendapatkan penanganan  
psikiater atau ahli psikosomatik atau 
psikolog. apabila tidak tersedia, 
rujuk ke tenaga terlatih 

Berikan dukungan 
psikososial pada 
remaja 

Kecurigaan remaja mengalami 
gangguan bipolar 
 
jika remaja menunjukkan 
perubahan mood depresif dan 
di waktu lain menunjukkan 
peningkatan mood (mania) 
disertai dengan 
gangguan dalam fungsi sosial 
dan akademis 

Rujuk segera ke fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan (FKTL) untuk 
mendapatkan penanganan  psikiater 
atau ahli psikosomatik atau 
psikolog. apabila tidak tersedia, 
rujuk ke tenaga terlatih 

Berikan dukungan 
psikososial pada 
remaja 
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cepat 
- Apakah Anda pernah merasa begitu 

bergairah dan merasa dapat menguasai 
dunia 

- Apakah Anda pernah mengalami 
pengalaman indera yang tidak biasa, 
seperti merasa mendengar suara, melihat 
bayangan, merasakan sentuhan, 
mencium, mengecap sesuatu tanpa ada 
sumber yang jelas (bila Ya, gali seperti 
apa pengalaman tersebut) 

- Apakah Anda mengalami masalah dalam 
bersosialisasi dengan lingkungan 

- Apakah Anda saat ini sedang terlibat 
masalah dalam lingkungan sekolah, 
keluarga atau pergaulan 

- Apakah Anda sering merasa berdebar-
debar, berkeringat dingin, gemetar, 
merasa khawatir yang berlebihan? 
Apakah ada hal yang mencetuskannya? 

- Apakah Anda sering mengalami keluhan-
keluhan fisik (sakit perut, sakit kepala, 
sakit pada otot, persendian, punggung) 
yang tidak ada penyebab penyakit fisik 
yang jelas setelah pemeriksaan dokter? 

- Apakah Anda mengonsumsi alkohol atau 
obat-obat lain yang tidak diresepkan oleh 
dokter (zat psikoaktif)? 

- Apakah saat ini terdapat gangguan dalam 
fungsi akademis atau pekerjaan Anda 

- Apakah saat ini terdapat gangguan dalam 
fungsi sosial (pergaulan atau interaksi 
dengan teman) Anda? 

g. Mood (sedih/takut/ 

bahagia/marah/cemas/ 

iritabel) 

h. Proses pikir (koheren/ 

kelonggaran 

asosiasi/inkoheren) 

i. Isi pikir (apakah terdapat 

waham, fobia, obsesi) 

j. Persepsi (apakah terdapat 

halusinasi) 

Kecurigaan remaja mengalami 
gangguan psikotik, termasuk 
skizofrenia 
 
jika remaja memiliki waham 
atauhalusinasi 
atau 
jika remaja yang sebelumnya 
cenderung menutup diri, tidak 
lagi melakukan perawatan diri, 
dan tampak berbicara sendiri 
atau tampak seperti hidup 
dalam dunianya sendiri 
disertai dengan 
gangguan dalam fungsi sosial 
dan akademis 

Rujuk segera ke fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan (FKTL) untuk 
mendapatkan penanganan  psikiater 
atau ahli psikosomatik atau 
psikolog. apabila tidak tersedia, 
rujuk ke tenaga terlatih 

Berikan dukungan 
psikososial pada 
remaja 
 
Beri edukasi pada 
keluarga mengenai 
kondisi yang 
dialami remaja 
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- Apakah terdapat penurunan berat 

badan yang dilakukan sendiri dengan 
menghindari makan dan ketakutan 
gemuk terus menerus? 

- Apakah terdapat pikiran yang terus 
menerus untuk makan sehingga 
terdapat episode makan sangat banyak 
dan upaya untuk melawan efek 
“menggemukkan” dari makanan 
tersebut dengan sengaja merangsang 
muntah, memakai pencahar berlebihan, 
puasa atau menggunakan obat-obatan? 

  Kecurigaan remaja mengalami 
gangguan cemas 
Jika remaja menunjukkan gejala 
sering berdebar-debar, 
berkeringat dingin, gemetar, 
khawatir yang berlebihan 
 
atau 
Memiliki keluhan-keluhan fisik 
berulang yang tidak ada dasar 
penyebabnya 
 
disertai dengan 
gangguan dalam fungsi sosial 
dan akademis 

Rujuk segera ke fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan (FKTL) untuk 
mendapatkan penanganan  psikiater 
atau ahli psikosomatik atau 
psikolog. apabila tidak tersedia, 
rujuk ke tenaga terlatih 

Berikan dukungan 
psikososial pada 
remaja 
 

   Kecurigaan remaja mengalami 
gangguan makan 
 
Jika terdapat penurunan berat 
badan yang dilakukan sendiri 
dengan menghindari makan 
dan ketakutan gemuk terus 
menerus 
atau 
Jika terdapat pikiran yang terus 
menerus untuk makan sehingga 
terdapat episode makan sangat 
banyak dan upaya untuk 
melawan efek 
“menggemukkan” dari 
makanan 
disertai dengan 
gangguan dalam fungsi sosial 
dan akademis 

Rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan (FKTL) untuk mendapatkan 
penanganan  psikiater atau ahli 
psikosomatik atau psikolog. apabila 
tidak tersedia, rujuk ke tenaga 
terlatih 

Berikan dukungan 
psikososial pada 
remaja 
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BAGAN KESEHATAN JIWA: MASALAH ROKOK, ALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG 

Cek apakah remaja mengalami masalah rokok, alkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang 

TANYA                                                                               LIHAT/RASA/DENGAR                                                 KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                                 PEMANTAUAN 

Apakah kamu merokok?  
Bila ya, tanyakan :  
- Usia mulai merokok 
- Alasan mulai merokok 
- Lama merokok (tahun) 
- Jumlah rokok/hari/tahun 
- jenis rokok yang dihisap 
 
Apakah pernah berusaha untuk berhenti 
merokok sebelumnya ?  
- Kapan usaha terakhir 
- Jumlah hari bebas rokok 
- Metode berhenti yg digunakan 
- Masalah yang dihadapi 
- Alasan mulai merokok kembali  

 
 
Apakah kamu pernah minum alkohol? 
 
Apakah kamu memiliki kebiasaan 
mengonsumsi alkohol hingga saat ini? Bila 
iya, tanyakan frekuensi dan jenis alkohol 
yang dikonsumsi 
 
Apakah kamu pernah mengonsumsi 
narkotika atau obat terlarang? Bila iya: 
 
1. Siapa yang memberikan kamu 

narkotika/obat terlarang pertama kali? 
2. Seberapa sering kamu 

Temukan tanda/gejala 
konsumsi 
rokok/akohol/narkotika 
berikut: 
 
1. Rokok (tembakau) 

Tanda: sering mengalami 
gangguan 
pernapasan/sesak, noda 
pada jari, bibir, dan gigi, 
terdapat bau mulut/napas 
khas rokok 

 
2. Konsumsi alkohol 

Tanda: tampak bingung, 
orientasi kurang baik, dapat 
mengeluhkan mual atau 
muntah, bau mulut khas 
alkohol 

 
3. Penggunaan ganja, heroin, 

amfetamin (ekstasi) atau 
kokain 

Gejala intoksikasi berbeda 
tergantung substansinya: 
• Halusinogenik (contoh: 

amfetamin, kokain) 
Gejala intoksikasi: 
disorientasi, halusinasi, 
bising usus meningkat, 

 Remaja dengan kecurigaan 
mengonsumsi narkotika dan 
obat-obatan terlarang 
 
Jika remaja menampakkan gejala 
intoksikasi narkotika dan obat-
obat terlarang atau tampak bekas 
jarum suntik di area lengan 

Rujuk ke pusat rehabilitasi 
 
 

 

Remaja dengan kebiasaan 
merokok 
 
penilaian parameter klinis: 
- berat badan 
- kadar CO udara ekspirasi 
- tekanan darah 
- menilai tingkat adiksi/ 

ketergantungan nikotin 
dengan menggunakan 
kuesioner fagerstroom(lihat 
lampiran hal 190 ) 

- menilai tingkat motivasi : 
besar motivasi untuk berhenti 
merokok dengan skala angka 
“0 “ sampai “10”. 
0 = Tidak ada motivasi sama 
sekali 
10= Sangat 
termotivasi/motivasi sangat 
tinggi 

 

Edukasi mengenai bahaya 
merokok, dan konseling upaya 
berhenti merokok. 
Merujuk Buku Petunjuk Teknis 
Upaya Berhenti Merokok 

 datang kembali 
dalam jangka 
waktu setiap 2 
minggu sekali.  

 dilakukan 
penilaian tingkat 
keberhasilan 
berhenti merokok, 
menilai motivasi, 
kendala yang 
timbul, gejala 
withdrawal effect 
dan 
penanganannya 

 Bila hasil penilaian 
menunjukan 
remaja gagal 
dikonselingberhen
ti merokokdan 
memerlukan 
terapi tambahan 
maka rujuk ke 
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mengonsumsinya? 
3. Dengan siapa Kamu mengonsumsinya? 

panik, kejang 

 Sedatif-hipnotik (contoh: 
barbiturat, benzodiazepin) 
Gejala: penurunan 
kesadaran, pandangan 
kabur, halusinasi, 
kesemutan 

 Opioid (contoh: heroin, 
morfin) 
Gejala: hipotensi, pupil 
mengecil 
 
Pada penggunaan narkoba 
suntik, tampak bekas jarum 
suntik pada lengan 

 

fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat 
lanjut 
(Merujuk Buku 
Petunjuk Teknis 
Upaya Berhenti 
Merokok) 

Remaja dengan kebiasaan 
mengonsumsi alkohol 

Edukasi mengenai bahaya 
konsumsi alkohol dan edukasi 
untuk berhenti mengonsumsi 
alkohol 
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ALGORITMA INDERA 
1. Masalah ketajaman penglihatan (hal 95) 

2. Masalah telinga 

a. Telinga luar (hal 101) 

b. Telinga tengah (hal 103) 

c. Tuli bising (hal 107) 

3. Masalah hidung dan tenggorok 

a. Rinitis (108) 

b. Faringitis (111) 

4. Masalah kulit 

a. Akne (hal 114) 

b. Skabies (hal 117) 

c. Dermatitis atopi (hal 119) 

d. Dermatitis seboroik (hal 123) 

e. Infeksi jamur (hal 127) 
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BAGAN INDERA: MASALAH KETAJAMAN PENGLIHATAN 

Cek apakah remaja mengalami masalah ketajaman penglihatan (visus mata) 

         TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGA                                                       KLASIFIKASI                                        PENATALAKSANAAN                        PEMANTAUAN 

 

 Apakah mengalami Penglihatan kabur 
bila melihat jauh? 

 Apakah kamu mengalami penglihatan 
kabur ketika melihat dekat ? 

 Apakah mata cepat lelah, pusing dan 

 Mengantuk?  

 Apakah kamu setelah membaca mata 
terasa lelah, berair, dan sering terasa 
perih? 

 Apakah  kamu cenderung memicingkan 
mata bila melihat jauh?  

 Apakah kamu memiliki riwayat penyakit 
seperti; diabetes mellitus, hipertensi; 
serta buta Senja? 

 Apakah ketika membaca  kamu 
menjauhkan kertas yang dibaca?   

 Apakah kamu memiliki gangguan 
penglihatan terutama pada malam hari 
dan perlu sinar lebih terang? 

 Apakah kamu merasa sakit atau nyeri 
pada mata disertai mual dan muntah? 

 Apakah kamu mengalami penglihatan 
kabur mendadak?  

 Apakah kamu merasa penglihatan tidak 
enak(asthenopia akomodatif = eye strain) 
terutama bila melihat pada jarak yang 
tetap dan diperlukan penglihatan jelas 
pada jangka waktu yang lama, misalnya 
menonton TV dan lain-lain? 

 Apakah kamu merasa sensitif terhadap 

1. Perhatikan:  
• Kemerahan di mata  
• Pembengkakan di sekitar 

mata  
 
2. Periksa:  

•  Ketajaman penglihatan 
menggunakan Snellen’s 
Chart  

•  Remaja harus berdiri 
enam meter di depan 
chart  

•  Mata remaja harus sama 
tinggi dengan baris ke 
empat chart  

•  Periksa kedua mata 
secara terpisah dengan 
menutup salah satu mata  

•  Bila remaja 
menggunakan kaca 
mata, penglihatan harus 
diperiksa dengan 
menggunakan kaca 
matanya.  

•  Pemeriksaan pin hole 
untuk visus < 6/18 jika 
setelah pin hole tajam 
penglihatan membaik 
maka diklasifikan menjadi 
kelainan refraksi 

 
 

 Kondisi mata akut  
 
 
Jika terdapat rasa sakit atau nyeri 
pada mata, disertai mual dan 
muntah (pada nyeri mata yang 
parah), penurunan visus mendadak, 
mata merah dan 
Berair 
 
 
 

Segera rujuk ke FKTL 
 

 

Kelainan refraksi yang tidak 
terkoreksi  
(pada satu atau kedua mata) atau  
Kelainan mata lain  
(pada satu atau dua mata) atau  
Bila penglihatan telah diperiksa 
dengan menggunakan kaca mata:  
Penglihatan tidak cukup dikoreksi 
dengan kaca mata  
 
Jika tidak terjadi perburukan 
penglihatan dalam tujuh hari 
terakhir  
dan  
Tidak nyeri, kemerahan atau 
bengkak pada mata yang sakit  
dan  
(dengan kaca mata bila remaja 
menggunakannya)  
Tidak dapat membaca dengan 

Rujuk ke Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Lanjut (optometris 
setempat atau fasilitas FKTL) lain 
yang mampu melakukan 
pemeriksaan penglihatan dan 
menyediakan kaca mata bila 
perlu  
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sinar? 
. 
 
• Apakah penglihatan Anda memburuk dalam 

7 hari terakhir?  
• Apakah ada rasa nyeri di mata?  
• Apakah Anda menggunakan kaca mata?  
• Apakah Anda mengalami nyeri kepala?  
• Apakah gangguan penglihatan ini 

mempengaruhi Anda dalam belajar atau 
bekerja?  

 
CATATAN: 
Hampir semua kelainan refraksi pada remaja 
dapat dikoreksi dengan benar bila remaja 
menggunakan kaca mata yang berukuran 
tepat.  
Bila remaja menggunakan kaca mata, periksa 
selalu penglihatan mereka saat 
menggunakan kaca mata.  
Hal ini untuk mengetahui apakah remaja yang 
penglihatannya sudah dikoreksi dengan kaca 
mata atau koreksi penglihatan tidak cukup 
dengan kaca matanya 
 

benar baris 6/18 Snellen’s chart 
dengan mata yang sehat  
tetapi  
Mampu membaca dengan benar 
baris 6/9 Snellen’s chart dengan 
mata kiri dan kanan (pemeriksaan 
setiap mata dilakukan terpisah)  
 

Miopia Ringan 
Jika mengalami Penglihatan kabur 
bila melihat jauh, merasa mata 
cepat lelah, pusing dan mengantuk  
cenderung memicingkan mata bila 
melihat jauh. Tidak terdapat 
riwayat kelainan sistemik seperti; 
diabetes mellitus, hipertensi; serta 
buta senja 
dan  
Penglihatan dapat dikoreksi dengan 
lensa sferis negative S –  
0.25 sampai S – 3.00 D 
 
 
Presbiopia 
Jika  penglihatan kabur ketika 
melihat objek berjarak dekat,  
setelah membaca mata terasa 
lelah, berair, dan sering terasa 
perih. Membaca dilakukan dengan 
menjauhkan kertas yang dibaca. 
Terdapat gangguan pekerjaan 
terutama pada malam hari dan 
perlu sinar lebih terang  
untuk membaca. 
Dan 
Dapat dikoreksi menggunakan 

Koreksi dengan kacamatajika 
peralatan dan tenaga tersedia, 
pemeriksaan refraksi mata bisa 
dilakukan di FKTP 
 
jikabila tidak tersedia sarana dan 
tenaga harus di rujuk ke 
optometris atau fasilitas lokal lain 
yang mampu untuk memeriksa 
penglihatan dan menyediakan 
kaca matafasilitas kesehatan  lain 
yang memiliki peralatan dan 
tenaga yang kompeten bila 
diperlukan  
 
Jika memerlukan kacamata/ 
penglihatan rendah yang tidak 
cukup dikoreksi dengan kaca 
mata di rujuk ke FKTL 
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lensa positif 
 
 
 
Hipermetropi 
Mengalami gejala penglihatan 
dekat, kabur lebih awal, terutama 
bila lelah dan penerangan kurang, 
sakit kepala terutama daerah 
frontal dan makin kuat pada 
penggunaan mata yang lama dan 
membaca dekat. Penglihatan tidak 
enak terutama bila melihat pada 
jarak yang tetap dan diperlukan 
penglihatan jelas pada jangka 
waktu yang lama, mata sensitif 
terhadap sinar, pseudomiopia 
dan  
Penglihatan  dapat diKoreksi 
dengan lensa sferis positif terkuat 
yang menghasilkan tajam  
penglihatan terbaik 
 
 
 
 
Glaukoma akut 
Jika remaja merasa  rasa sakit atau 
nyeri pada mata, mual dan muntah 
(pada nyeri mata yang parah), 
penurunan visus mendadak, mata 
merah dan  
Berair 
Dan  
Pada pemeriksaan didapatkan 
peningkatan tekanan intraokular.  
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perubahan patologis pada diskus 
optikus, defek lapang pandang yang 
khas 
 
Low Vision 
 
 

Penglihatan normal/fungsional  
tetapi  
Remaja mengalami nyeri kepala 
 
Jika mampu membaca dengan 
benar pada baris 6/9 Snellen’s chart 
dengan mata kiri dan kanan 
(pemeriksaan masing-masing mata 
dilakukan terpisah)  
(dengan kaca mata bila remaja 
menggunakannya)  
tetapi  
Remaja mengalami gejala seperti 
nyeri kepala atau performa buruk 
di sekolah akibat gangguan 
penglihatan  
 

Bagi remaja yang mengalami 
nyeri kepala, gunakan algoritma 
nyeri kepala 
 
Periksa gejala lain bila perlu  

Bila setelah 
dikoreksi 
ditemukan kelainan 
refraksi dengan 
kaca mata, maka 
penglihatan remaja 
pada salah satu 
mata masih kurang 
dari 6/18:  
• Rujuk untuk 

penilaian ahli 
medis/oftalmolog
is  
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Penglihatan normal/fungsional  
tetapi  
Remaja mengalami nyeri kepala 
 
Jika mampu membaca dengan 
benar pada baris 6/9 Snellen’s chart 
dengan mata kiri dan kanan 
(pemeriksaan masing-masing mata 
dilakukan terpisah)  
(dengan kaca mata bila remaja 
menggunakannya)  
tetapi  
Remaja mengalami gejala seperti 
nyeri kepala atau performa buruk 
di sekolah akibat gangguan 
penglihatan  

Bagi remaja yang mengalami 
nyeri kepala, gunakan algoritma 
nyeri kepala 
 
Periksa gejala lain bila perlu  

Sesuai prosedur  
 

 

Gangguan mata merah visus 
normal 
 
Jika mata pasien tampak merah 
namun tidak ditemukan penurunan 
visus. Diagnosis yang mungkin 
ialah: konjungtivitis 
(viral/bakterial/alergi), hordeolum 
(bila ditemukan massa pada 
palpebral, skleritis (bila ditemukan 
nyeri pada pergerakan mata) 
 
Bila ditemukan penurunan visus 
atau keterlibatan media refraksi, 
segera rujuk 
al/bakterial/alergi), hordeolum(  
kanan (pemeriksaan masing-
masing mata dilakukan terpisah)  

Diobati berdasarkan 
penyebabnya: 
Infeksi bakteri: berikan tetes 
mata antibiotik, misalnya 
gentamisin 
Infeksi viral: tidak perlu diberikan 
terapi 
 
Alergi: tetes mata kortikosteroid 
atau tetes mata berisi mast cell 
stabilizer (bila tersedia) 
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Penglihatan normal/fungsional  
(pada kedua mata)  
atau  
bila penglihatan telah diperiksa 
dengan menggunakan kaca 
mata:  
kelainan refraksi cukup dikoreksi 
dengan kaca mata  
 
Jika mampu membaca dengan 
benar pada baris 6/9 Snellen’s 
chart dengan mata kiri dan kanan 
(pemeriksaan masing-masing 
mata dilakukan terpisah)  
(dengan kaca mata bila remaja 
menggunakannya)  

Yakinkan bahwa remaja tidak 
memerlukan kaca mata  
Bagi remaja yang menggunakan 
kaca mata:  
Yakinkan mereka bahwa kaca mata 
yang digunakan sudah cukup 
memperbaiki penglihatannya  
 

Kontrol 3 hari 
setelah diberikan 
pengobatan, bila 
terdapat 
perburukan atau 
tidak terjadi 
perbaikan, segera 
rujuk 

     Pemeriksaan 
berkala secara 
rutin setiap tahun 
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 BAGAN INDERA: MASALAH TELINGA 

Cek apakah remaja mengalami masalah telinga luar 
Keluhan tersering: nyeri pada area telinga luar 

TANYA                                                                                          LIHAT/RASA/DENGAR                         KLASIFIKASI                                  PENATALAKSANAAN                       PEMANTAUAN 

Apakah terdapat rasa sakit pada telinga, 
terutama bila telinga disentuh dan pada 
waktu mengunyah? (Rasa sakit di dalam 
telinga bisa bervariasi dari yang hanya berupa 
rasa tidak enak sedikit, perasaan penuh di 
dalam telinga, perasaan seperti terbakar 
hingga rasa sakit yang hebat, serta 
berdenyut) 
 
Apakah terdapat rasa gatal yang hebat di 
liang telinga? 
 
Apakah telinga terasa penuh? 
 
Apakah terdapat penurunan pendengaran, 
yang bertambah berat bila telinga masuk air 
(mandi atau berenang)? 
 
Apakah terdapat tinitus (telinga berdenging)? 
 
Apakah terdapat vertigo (pusing berputar)? 
Tanyakan mengenai faktor risiko otitis 
eksterna: 
- Lingkungan yang panas dan lembab 
- Riwayat berenang 
- Riwayat membersihkan telinga berlebihan 

(misalnya dengan cotton bud ataupun 
dengan benda lainnya) 

- Kebiasaan memasukkan benda ke dalam 

1. Selalu awali dengan 
pemeriksaan status gizi (TB, 
BB, IMT) 

 
2. Pemeriksaan fisik umum 

 
3. Pemeriksaan kelenjar getah 

bening regional (dapat 
ditemukan pembesaran dan 
nyeri) 

 
4. Pemeriksaan status lokalis: 

Periksa apakah terdapat: 
- Hiperemis dan edema 

pada kulit liang telinga 

- Tampak lesi kulit 

vesikuler di sekitar liang 

telinga 

- Sekret pada liang telinga 

(bisa serosa ataupun 

purulen) 

- Penebalan kulit pada 

telinga 

- Nyeri tekan pada tragus  

- Nyeri tarik daun telinga  

- Bisul atau furunkel pada 

    

Otitis eksterna sirkumskripta 
 
Bila ditemukan bisul atau 
furunkel pada liang telinga 
dan liang telinga yang sempit 
(Infeksi bermula dari folikel 
rambut di liang telinga yang 
disebabkan oleh bakteri 
stafilokokus dan 
menimbulkan furunkel di 
liang telinga di 1/3 luar) 

Salep ikhtiol atau antibiotik dalam bentuk 
salep seperti polymixin B atau basitrasin 
 
Antibiotika sistemik diberikan dengan 
pertimbangan infeksi yang  
cukup berat.  
Analgetik parasetamol atau ibuprofen 
dapat diberikan. 
 
Bila otitis eksterna sudah terjadi abses, 
diaspirasi secara steril untuk  
mengeluarkan nanah 
 

Kontrol tiga hari 
pasca pengobatan 
untuk melihat hasil 
pengobatan 
Edukasi higiene 
telinga 

Otitis eksterna difus 
 
Bila ditemukan liang telinga 
sempit, kulit liang telinga  
terlihat hiperemis dan edem 
yang batasnya tidak jelas 
serta sekret  
yang biasanya sedikit 
jumlahnya (keluhan awal 
sering berupa rasa penuh 
pada telinga) 

Masukkan tampon yang  
mengandung antibiotik ke liang telinga 
supaya terdapat kontak  
yang baik antara obat dengan kulit yang 
meradang. Pilihan  
antibiotik yang dipakai adalah campuran 
polimiksin B, neomisin,  
hidrokortison dan anestesi topikal 
 
Antibiotika sistemik diberikan dengan 
pertimbangan infeksi yang  
cukup berat 
 
Analgetik paracetamol atau ibuprofen 
dapat diberikan. 

Kontrol tiga hari 
pasca pengobatan 
untuk melihat hasil 
pengobatan 
 
Edukasi higiene 
telinga 
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telinga 
 
Tanyakan mengenai faktor risiko serumen 
prop : 
a. Dermatitis kronik liang telinga luar  
b. Liang telinga sempit  
c. Produksi serumen banyak dan kering  
d. Adanya benda asing di liang telinga  
e. Kebiasaan mengorek telinga  
 
 

liang telinga 

- Liang telinga sempit 

- Pada pemeriksaan 

dengan garpu tala dapat 

ditemukan penurunan 

pendengaran (tuli 

konduktif) 

 
5.  Jika tampak   gambaran 

seperti serabut kapas 
dengan warna yang 
bervariasi (putih 
kekuningan) pada liang 
telinga, Rujuk ke petugas 
laboratorium untuk 
Pemeriksaan penunjang : 
Pemeriksaan sediaan 
langsung jamur dengan 
KOH untuk otomikosis 

 

 
Bila otitis eksterna sudah terjadi abses, 
diaspirasi secara steril untuk  
mengeluarkan nanah 
 

Otomikosis 
 
Bila terdapat rasa gatal yang 
hebat dan rasa penuh di 
liang telinga serta ditemukan 
gambaran jamur seperti 
serabut kapas dengan warna 
yang bervariasi (putih 
kekuningan) di liang telinga 

Pembersihan liang telinga dari plak  
jamur dilanjutkan dengan mencuci liang 
telinga dengan larutan  
asam asetat 2% dalam alkohol 70% setiap 
hari selama 2 minggu.  
 
Irigasi ringan ini harus diikuti dengan 
pengeringan. Tetes telinga  
siap beli dapat digunakan seperti asetat-
non akueous 2%  

Kontrol tiga hari 
pascapengobatan 
untuk melihat hasil 
pengobatan, 
dilakukan terus 
menerus hingga dua 
minggu 

  
 
 
-  

 

 Herpes otikus 
 
Bila ditemukan lesi kulit 
vesikuler di sekitar liang 
telinga disertai nyeri 
(Disebabkan oleh infeksi 
virus Varicella zoster. Virus 
ini menyerang satu atau 
lebih dermatom saraf 
kranial) 
 

Sesuai tata laksana herpes zoster 
 
Analgetik paracetamol atau ibuprofen 
dapat diberikan. 

Evaluasi fungsi 
pendengaran setelah 
sembuh (post 
herpetizoster otikus) 

   Serumen prop 
 
Bila ditemukan pendengaran 
yang berkurang disertai rasa 

a.  Menghindari membersihkan telinga 
secara berlebihan  

b.  Menghindari memasukkan air atau 
apapun ke dalam telinga  

Dianjurkan serumen 
dikeluarkan 6 -12 
bulan sekali  
Konseling dan 
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penuh pada telinga, 
terutama terutama bila 
telinga masuk air (sewaktu 
mandi atau berenang). 
Beberapa pasien 
mengeluhkan adanya vertigo 
atau tinitus. Rasa nyeri 
timbul apabila serumen 
keras membatu dan 
menekan dinding liang 
telinga. Pada otoskopi, dapat 
terlihat adanya obstruksi 
liang telinga oleh material 
berwarna kuning kecoklatan 
atau kehitaman  

c. Tatalaksana farmakoterapi: 
1. Serumen yang lembek, dibersihkan 

dengan kapas yang dililitkan pada 
pelilit kapas.  

2. Serumen yang keras dikeluarkan 
dengan pengait atau kuret. Apabila 
dengan cara ini serumen tidak dapat 
dikeluarkan, maka serumen harus 
dilunakkan lebih dahulu dengan 
tetes karbogliserin 10% selama 3 
hari.  

3. Serumen yang sudah terlalu jauh 
terdorong kedalam liang telinga 
sehingga dikuatirkan menimbulkan 
trauma pada membran timpani 
sewaktu mengeluarkannya, 
dikeluarkan dengan mengalirkan 
(irigasi) air hangat yang suhunya 
disesuaikan dengan suhu tubuh.  

4. Indikasi untuk mengeluarkan 
serumen adalah sulit untuk 
melakukan evaluasi membran 
timpani, otitis eksterna, oklusi 
serumen dan bagian dari terapi tuli 
konduktif. Kontraindikasi 
dilakukannya irigasi adalah adanya 
perforasi membran timpani. Bila 
terdapat keluhan tinitus, serumen 
yang sangat keras dan pasien yang 
tidak kooperatif merupakan 
kontraindikasi dari suction.  

Edukasi  
a. Memberitahu 

pasien dan 
keluarga untuk 
tidak mengorek 
telinga baik 
dengan cotton bud 
atau lainnya.  

b. Memberitahu 
keluarga dan 
pasien untuk 
menghindari 
memasukkan air 
atau apapun ke 
dalam telinga  
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BAGAN INDERA: MASALAH TELINGA 

Cek apakah remaja mengalami masalah infeksi telinga tengah (OTITIS MEDIA) 
 
Keluhan utama: nyeri di dalam telinga dan demam 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Apakah telinga terasa penuh? 
 
Apakah terdapat nyeri yang sangat hebat 
dirasakan dalam telinga? 
 
Apakah terdapat demam tinggi? 
 
Apakah ada riwayat keluar cairan dari 
telinga 
 
Apakah terdapat riwayat batuk pilek 
sebelumnya? (infeksi saluran napas berulang 
adalah faktor risiko otitis media) 
 
Apakah terdapat riwayat alergi? 
 
Catatan: 
Pada otitis media akut (OMA), keluhan yang 
terjadi sesuai dengan stadium OMA : 

 Stadium oklusi: telinga terasa 
penuh 

 Stadium hiperemis: telinga terasa 
penuh dan nyeri di dalam telinga 

 Stadium supurasi: telinga terasa 
penuh dan nyeri, demam tinggi, 
gelisah, sulit tidur 

 Stadium perforasi: demam sudah 
turun, keluar cairan mengalir ke 

1.Selalu awali dengan 
pemeriksaan status gizi (TB, 
BB, IMT) 

 
2.Pemeriksaan tanda vital 

(dapat ditemukan demam) 
 
3.Pemeriksaan fisik umum 
 
4. Pemeriksaan dengan 

otoskopi untuk melihat 
membran timpani: 

a. Pada stadium oklusi tuba 
Eustachius terdapat 
gambaran retraksi 
membran timpani, warna 
membran timpani suram 
dengan refleks cahaya tidak 
terlihat.  

b. Pada stadium hiperemis 
membran timpani tampak 
hiperemis serta edema.  

c. Pada stadium supurasi 
membran timpani menonjol 
ke arah luar (bulging) 
berwarna kekuningan.  

 
d. Pada stadium perforasi 

 Bila ditemukan riwayat keluar 
cairan dari dalam telinga 
berulang (hilang timbul ataupun 
terus menerus), penurunan 
pendengaran, dan ruptur 
membran timpani 
 

Rujuk ke rumah sakit atau dokter 
spesialis THT 

Sesuai petunjuk pasca-
pengobatan di rumah 
sakit atau dokter 
spesialis THT 

Otitis media akut (OMA) stadium 
oklusi tuba 
 
Bila pada membran timpani 
ditemukan suram, gambaran 
retraksi, dan refleks cahaya 
menghilang.  
 

Tujuan terapi: membuka kembali 
tuba eustachius 
 
Berikan tetes hidung HCl efedrin 
0,5% (atau oksimetazolin 0,025%) 
dalam larutan fisiologik untuk anak 
kurang dari 12 tahun dan HCl 
efedrin 1% (atau oksimetazolin 
0,05%) dalam larutan fisiologik 
untuk anak yang berumur lebih 
dari 12 tahun atau dewasa  
 
Dapat diberikan antihistamin, 
antipiretik, dan antibiotik sesuai 
tata laksana OMA stadium 
hiperemis 

Pemeriksaan membran 
timpani selama 2-4 
minggu sampai terjadi 
resolusi membran 
timpani (menutup 
kembali) jika terjadi 
perforasi 
 
Konseling dan edukasi  
a. Memberitahu 

keluarga bahwa 
pengobatan harus 
adekuat agar 
membran timpani 
dapat kembali 
normal.  

b. Memberitahu 
keluarga untuk 
mencegah dan 
mengatasi infeksi 

Otitis media akut (OMA) stadium 
hiperemis 
 
Bila pada membran timpani 

Dapat diberikan antihistamin bila 
ada tanda-tanda alergi.  
 
Antipiretik seperti paracetamol 
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liang telinga 

 Stadium resolusi: riwayat demam 
tinggi dan  nyeri pada telinga 
kemudian demam turun dan keluar 
cairan dari telinga, setelah itu 
terdapat keluhan penurunan 
pendengaran yang nyata 
 

OMA dapat berubah menjadi OMSK bila 
perforasi menetap dengan sekret yang keluar 
terus menerus atau hilang timbul. OMA dapat 
menimbulkan gejala sisa berupa otitis media 
serosa bila sekret menetap di kavum timpani 
tanpa terjadinya perforasi.  

terjadi ruptur membran 
timpani dan nanah keluar 
mengalir dari telinga tengah 
ke liang telinga luar.  

e. Pada stadium resolusi bila 
membran timpani tetap 
utuh, maka perlahan-lahan 
akan normal kembali.Bila 
telah terjadi perforasi, maka 
sekret akan berkurang dan 
mengering.  

 
5.Pada pemeriksaan garpu 

tala, dapat ditemukan 
penurunan pendengaran 
jenis tuli konduktif langsung 
jamur dengan KOH untuk 
otomikosis 

ditemukan gambaran pembuluh 
darah melebar sehingga tampak 
hiperemis serta edema. 
 

sesuai dosis anak.  
 
Antibiotik yang diberikan pada 
stadium oklusi dan hiperemis ialah 
penisilin atau eritromisin, selama 
10-14 hari:  
a) Ampisilin : Dewasa 500 mg 4 x 

sehari; Anak 25 mg/KgBB 4 x 
sehari atau  

b) Amoksisilin: Dewasa 500 mg 3 x 
sehari; Anak 10 mg/KgBB 3 x 
sehari atau  

c) Eritromisin : Dewasa 500 mg 4 x 
sehari; Anak 10 mg/KgBB 4 x 
sehari  

d) Jika terdapat resistensi, dapat 
diberikan kombinasi dengan 
asam klavulanat atau 
sefalosporin. 

saluran napas atas 
(ISPA) dengan 
pengobatan adekuat.  

c. Menghindarkan 
pajanan terhadap 
lingkungan merokok 
dan lain-lain.  

 
 
Kriteria Rujukan  
a. Jika indikasi 

miringotomi.  
b. Bila membran 

timpani tidak 
menutup kembali 
setelah 3 bulan.  

 

Otitis media akut (OMA) stadium 
supurasi 
 
Bila tampak gambaran sekret 
eksudat purulen di membran 
timpani sehingga tampak 
menonjol (bulging) ke arah 
telinga luar. Pasien tampak 
sangat sakit, dan demam, serta 
rasa nyeri di telinga bertambah 
hebat.  
 

Indikasi miringotomi (rujuk bila 
tidak terdapat fasilitas memadai) 
 
Bila tidak dilakukan insisi 
(miringotomi) pada stadium ini, 
kemungkinan besar membran 
timpani akan ruptur dan keluar 
nanah ke liang telinga luar. Bila 
ruptur, maka lubang tempat ruptur 
(perforasi) kadang tidak dapat 
menutup kembali 
 
Antibiotik yang dapat diberikan: 
a) Amoksisilin: Dewasa 3x500 

mg/hari. Pada bayi/anak 
50mg/kgBB/hari; atau  

b) Eritromisin: Dewasa/ anak sama 

Pemeriksaan membran 
timpani selama 2-4 
minggu sampai terjadi 
resolusi membran 
timpani 
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dengan dosis Amoksisilin;atau  
c) Kotrimoksasol: (kombinasi 

trimethroprim 80 mg dan 
sulfamethoxazole 400 mg tablet) 
untuk dewasa 2x2 tablet, anak 
(trimethroprim 40 mg dan 
sulfamethoxazole 200 mg) 
suspensi 2x5 ml.  

d) Jika kuman sudah resisten 
(infeksi berulang): kombinasi 
Amoksisilin dan asam klavulanat 
bila berat badan <40 kg diberikan 
dalam dosis 3x 

Otitis media akut (OMA) stadium 
perforasi 
 
Membran timpani sudah ruptur 
dan eksudat purulen keluar 
mengalir dari telinga tengah ke 
liang telinga luar. Terdapat 
penurunan pendengaran yang 
nyata 
 

Berikan obat cuci telinga H2O2 3% 
selama 3-5 hari, dilanjutkan 
antibiotik adekuat yang tidak 
ototoksik seperti ofloksasin tetes 
telinga sampai 3 minggu 
 
Rujuk ke rumah sakit atau dokter 
spesialis THT atau fasilitas layanan 
kesehatan yang lebih tinggi untuk 
meminimalisasi komplikasi yang 
dapat terjadi (OMSK, penurunan 
pendengaran, komplikasi 
intra/ekstrakranial) 
 

Sesuai petunjuk pasca-
pengobatan di rumah 
sakit atau dokter 
spesialis THT 
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BAGAN INDERA: MASALAH TELINGA 

Cek apakah remaja mengalami tuli akibat bising atau tuli saraf 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Apakah terdapat keluhan penurunan 
pendengaran? 
 
Apakah terdapat keluhan telinga berdenging? 
 
Apakah ada gangguan komunikasi? 
 
Apakah ada kebiasaan mendengarkan musik 
atau suara lainnya dengan volume keras 
(sering terpapar kebisingan)? 
 
Apakah sering menggunakan earphone dalam 
jangka waktu yang lama? 
 

1. Lakukan Pemeriksaan 
tajam pendengaran 
dengan garpu tala: 

 
 
 

 Tuli saraf 
Jika :  

 Rinne: positif 

 Weber: lateralisasi ke 
telinga yang sehat 

 Schwabach: memendek 

Tuli saraf dirujuk untuk 
menentukan derajat ketulian  

Sesuai petunjuk di 
rumah sakit atau 
dokter spesialis THT 
 
Penyuluhan untuk 
tidak menggunakan 
earphone dalam 
waktu yang lama dan 
tidak mendengarkan 
musik dengan 
volume keras 
 
Rumus 
mendengarkan 
musik: volume 
jangan lebih 60%, 
dengan musik 
volume keras jangan 
lebih 60 menit 
 
Rumah sakit atau 
dokter spesialis THT 
melakukan KIE 
mengenai 
penggunaan ear muff   
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BAGAN LAIN-LAIN: MASALAH HIDUNG DAN TENGGOROK 

Cek apakah remaja mengalami masalah RINITIS 
 
Keluhan utama: keluar ingus dari hidung 

TANYA                                                                                 LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                    PENATALAKSANAAN                             PEMANTAUAN 

Apakah terdapat keluhan keluar ingus dari 
hidung? Bagaimana warnanya? 
 
Apakah terdapat keluhan hidung tersumbat? 
 
Apakah terdapat keluhan rasa panas dan 
gatal pada hidung? 
 
Pada kecurigaan rinitis alergi, bersin 
merupakan gejala khas, biasanya terjadi 
berulang, terutama pada pagi hari. Bersin 
lebih dari lima kali sudah dianggap patologik 
dan perlu dicurigai adanya rhinitis alergi dan 
ini menAndakan reaksi alergi fase cepat. 
Gejala lain berupa mata gatal dan banyak air 
mata.  
 
Tanyakan mengenai faktor risiko rinitis alergi 
a. Adanya riwayat atopi.  
b. Lingkungan dengan kelembaban yang 

tinggi merupakan faktor risiko untuk untuk 
tumbuhnya jamur, sehingga dapat timbul 
gejala alergis.  

c. Terpapar debu rumah biasanya pada 
karpet serta seprai tempat tidur, suhu 
yang tinggi.  

d. Terpapar bulu binatang 

1. Selalu awali dengan 
pemeriksaan status gizi (TB, 
BB, IMT) 

 
2. Pemeriksaan tanda vital 

(dapat ditemukan demam) 
 
3. Pemeriksaan fisik umum 
 
4. Pemeriksaan rinoskopi 

anterior tampak kavum nasi 
sempit, terdapat sekret 
serous atau mukopurulen 
dan mukosa udem. Mukosa 
bisa tampak hiperemis atau 
pucat.  

 
Pada rinitis alergi, dapat 
ditemukan: 
a. Allergic salute, yaitu 

gerakan pasien 
menggosok hidung 
dengan tangannya karena 
gatal.  

b. Allergic shiners yaitu dark 
circles di sekitar mata dan 
berhubungan dengan 
vasodilatasi atau 
obstruksi hidung.  

 Rinitis Simpleks 
 
Disebabkan oleh virus, yaitu 
Rhino virus. 
 
Gejala berupa rasa panas di 
daerah belakang hidung pada 
awalnya, lalu segera diikuti 
dengan hidung tersumbat, rinore, 
dan bersin yang berulang-ulang. 
Pasien merasa dingin, dan 
terdapat demam ringan. Dapat 
disertai gejala sistemik seperti 
demam, nyeri otot, malaise dan 
sakit kepala.  
 

Edukasi untuk: 
a. Istirahat yang cukup.  
b. Mengkonsumsi makanan dan 
minuman yang sehat.  
 
Terapi yang diberikan lebih bersifat 
simptomatik, seperti analgetik, 
antipiretik, dan antihistamin 
disertai dengan istirahat yang 
cukup.  
 
1. Antipiretik dapat diberikan 

parasetamol.  
2. Dekongestan oral diberikan bila 

ingus berubah warna menjadi 
kuning kehijauan atau terdapat 
keluhan telinga tertutup dan 
hidung terasa sangat tersumbat. 
Dekongestan dapat mengurangi 
sekret hidung yang banyak, 
membuat pasien merasa lebih 
nyaman, seperti pseudoefedrin, 
fenilpropanolamin, atau 
fenilefrin.  

 

Konseling dan 
Edukasi  
Memberitahu 
individu dan keluarga 
untuk:  
a. Menjaga tubuh 

selalu dalam 
keadaan 
sehatdengan 
begitu dapat 
terbentuknya 
sistem imunitas 
yang optimal yang 
dapat melindungi 
tubuh dari 
serangan zat-zat 
asing.  

b. Lebih sering 
mencuci tangan, 
terutama sebelum 
menyentuh wajah.  

c. Memperkecil 
kontak dengan 
orang-orang yang 
telah terinfeksi.  

d. Menutup mulut 
ketika batuk dan 
bersin.  
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c. Nasal crease yaitu lipatan 
horizontal (horizontal 
crease) yang melalui 
setengah bagian bawah 
hidung akibat kebiasaan 
menggosok hidung keatas 
dengan tangan.  

d. Mulut sering terbuka 
dengan lengkung langit-
langit yang tinggi, 
sehingga akan 
menyebabkan gangguan 
pertumbuhan gigi-geligi 
(facies adenoid).  

d. Pada pemeriksaan faring: 
dinding posterior faring 
tampak granuler dan 
edema (cobblestone 
appearance), serta 
dinding lateral faring 
menebal. Lidah tampak 
seperti gambaran peta 
(geographic tongue).  

e. Pada pemeriksaan 
rinoskopi: mukosa 
edema, basah, berwarna 
pucat atau kebiruan 
(livide), disertai adanya 
sekret encer, tipis dan 
banyak. Jika kental dan 
purulen biasanya 
berhubungan dengan 
sinusitis. Pada rinitis 
alergi kronis dapat 
terlihat adanya deviasi 
septum. Pada rongga 

Rinitis bakterial 
 
Sekret hidung atau ingus 
mukopurulen. Dapat disertai 
gejala sistemik seperti demam 
dan nyeri kepala 

Antibiotik dapat diberikan bila sakit 
berlangsung lebih dari lima hari. 
Antibiotik yang dapat diberikan 
adalah: amoksisilin, eritromisin, 
sefadroksil 
 

 

  Rinitis alergi 
 
Rinitis alergi dibagi berdasarkan 
sifat berlangsungnya menjadi:  
a. Intermiten, yaitu bila gejala 

kurang dari 4 hari/minggu atau 
kurang dari 4 minggu.  

b. Persisten, yaitu bila gejala lebih 
dari 4 hari/minggu dan/atau 
lebih dari 4 minggu.  

 
Sedangkan untuk tingkat berat 
ringannya penyakit, rhinitis alergi 
dibagi menjadi:  
a. Ringan, yaitu bila tidak 

ditemukan gangguan tidur, 
gangguan aktivitas harian, 
bersantai, berolahraga, belajar, 
bekerja dan hal-hal lain yang 
mengganggu.  

b. Sedang atau berat, yaitu bila 
terdapat satu atau lebih dari 

Edukasi untuk: 
a. Menghindari alergen spesifik  
b. Pemeliharaan dan peningkatan 

kebugaran jasmani telah 
diketahui berkhasiat dalam 
menurunkan gejala alergis  

c. Terapi yang dapat diberikan 
adalah: 
1. Antihistamin  

• Anti histamin generasi 1 
(sedatif): difenhidramin, 
klorfeniramin, 
siproheptadin.  

• Anti histamin generasi 2 
(non-sedatif): loratadin, 
cetirizin  

2. Preparat simpatomimetik 
golongan agonis alfa dapat 
dipakai sebagai dekongestan 
hidung oral dengan atau tanpa 

Evaluasi dalam 2-4 
minggu 
 
Konseling dan 
Edukasi 
memberitahu 
individu dan keluarga 
untuk:  
a. Menyingkirkan 

faktor penyebab 
yang dicurigai 
(alergen).  

b. Menghindari suhu 
ekstrim panas 
maupun ekstrim 
dingin.  

c. Selalu menjaga 
kesehatan dan 
kebugaran jasmani. 
Hal ini dapat 
menurunkan gejala 
alergi.  
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hidung dapat ditemukan 
massa seperti polip dan 
tumor, atau dapat juga 
ditemukan pembesaran 
konka inferior yang dapat 
berupa edema atau 
hipertropik.  

f. Pada kulit kemungkinan 
terdapat tanda-tanda 
dermatitis atopi.  

 
5. Rujuk ke petugas 

labroratorium Pemeriksaan 
Penunjang  
Bila diperlukan dan dapat 
dilakukan di layanan primer.  
a. Hitung eosinofil dalam 

darah tepi dan sekret/ 
kerokan/bilas hidung 

b. Pemeriksaan IgE total 
serum (bila fasilitas 
tersedia) 

c. Pemeriksaan feses untuk 
mendeteksi kecacingan  

gangguan tersebut di atas.  
 

kombinasi antihistamin. 
Dekongestan oral: 
pseudoefedrin, 
fenilpropanolamin, fenilefrin.  

3. Preparat kortikosteroid 
topikal dipilih bila gejala 
sumbatan hidung akibat 
respons fase lambat tidak 
dapat diatasi dengan obat 
lain/terdapat komorbid. 

 
4. Preparat antikolinergik topikal 

adalah ipratropium bromida 
yang bermanfaat untuk 
mengatasi rinorea yang tidak 
respons dengan obat-obatan 
lain.  
 
Terapi lainnya dapat berupa 
operasi terutama bila terdapat 
kelainan anatomi, selain itu 
dapat juga dengan 
imunoterapi beklometason, 
budesonid, flunisolid, 
flutikason, mometason furoat 
dan triamsinolon. 

Pemeriksaan 
penunjang lanjutan.  
Bila diperlukan, 
pemeriksaan 
radiologi dengan foto 
sinus paranasal bila 
ada komorbid 
(misalnya 
rinosinusitis atau 
deviasi septum). 
 
 
 
 
Kriteria Rujukan  
a. Bila perlu 

dilakukan Prick 
Test untuk 
mengetahui jenis 
alergen.  

b. Bila perlu 
dilakukan tindakan 
operatif untuk 
komorbidnya.  
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BAGAN INDERA: MASALAH HIDUNG DAN TENGGOROK 

Cek apakah remaja mengalami masalah FARINGITIS 
 
Keluhan utama: nyeri menelan 

TANYA                                                            LIHAT/RASA/DENGAR                        KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                     PEMANTAUAN 

Tanyakan mengenai keluhan: 
- Demam 

- Batuk 

- Nyeri menelan 

 
Faktor Risiko  

a. Paparan udara yang dingin.  
b. Menurunnya daya tahan tubuh.  
c. Konsumsi makanan yang kurang gizi.  
d. Iritasi kronik oleh rokok, minum alkohol, 

makanan, refluks asam lambung, inhalasi 
uap yang merangsang mukosa faring.  

 

1. Selalu awali dengan 
pemeriksaan status gizi 
(TB, BB, IMT) 

 
2. Pemeriksaan tanda vital 

(dapat ditemukan demam) 
 
3. Pemeriksaan fisik umum 
 
4. Pemeriksaan status lokalis: 
- Faring dan tonsil hiperemis 

- Tonsil dapat membesar 

- Dapat ditemukan plak 

putih pada faringitis fungal 

 

 Faringitis viral 
 
Diawali dengan gejala rinitis dan 
beberapa hari kemudian timbul 
faringitis. Gejala lain demam 
disertai mual.  
 
Pada pemeriksaan tampak faring 
dan tonsil hiperemis, eksudat 
(virus influenza, coxsachievirus, 
cytomegalovirus tidak  
menghasilkan eksudat).  
 
Pada coxsachievirus dapat 
menimbulkan lesi vesikular di 
orofaring dan lesi kulit berupa 
maculopapular rash.  
 

Istirahat cukup 
Minum air putih cukup 
 
Anti virus metisoprinol 
(isoprenosine) dengan dosis 60-100 
mg/kgBB dibagi dalam 4-6 x/hari 
pada orang dewasa dan pada anak 
<5 tahun diberikan 50 mg/kgBB 
dibagi dalam 4-6 x/hari.  
 

Kontrol 3 hari setelah 
diberikan terapi 
 
Konseling dan 
Edukasi  
Memberitahu pasien 
dan keluarga untuk:  

a.   Menjaga daya 
tahan tubuh 
dengan 
mengkonsumsi 
makan bergizi 
dan olahraga 
teratur.  

b.   Berhenti 
merokok bagi 
anggota 
keluarga yang 
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Faringitis bakterial 
 
Nyeri kepala hebat, muntah, 
kadang disertai demam dengan 
suhu yang tinggi, jarang disertai 
batuk.  
 
Pada pemeriksaan tampak tonsil 
membesar, faring dan tonsil 
hiperemis dan terdapat eksudat 
di permukaannya. Beberapa hari 
kemudian timbul bercak 
petechiae pada palatum dan 
faring. Kadang ditemukan 
kelenjar limfe leher anterior 
membesar, kenyal dan nyeri pada 
penekanan.  
 

Istirahat cukup  
Minum air putih yang cukup  
Berkumur dengan air yang hangat 
dan berkumur dengan obat kumur 
antiseptik  
 
Bila diduga penyebabnya 
streptokokus group A, diberikan 
antibiotik Penisillin G Benzatin 
50.000 U/kgBB/IM dosis tunggal 
bila pasien tidak alergi penisilin, 
atau Amoksisilin 50 mg/kgBB dosis 
dibagi 3 x/hari selama 10 hari dan 
pada dewasa 3 x 500 mg selama   
6-10 hari, atau Eritromisin 4 x 500 
mg/hari.  
 
Selain antibiotik, kortikosteroid 
juga diberikan untuk menekan 
reaksi inflamasi sehingga 
mempercepat perbaikan klinis. 
Steroid yang diberikan dapat 
berupa deksametason 3 x 0,5 mg 
pada dewasa selama 3 hari dan 
pada anak-anak 0,01 mg/kgBB/hari 
dibagi dalam 3 x/hari selama 3 hari.  
 

merokok.  
c.   Menghindari 

makan 
makanan yang 
dapat 
mengiritasi 
tenggorok.  

d.   Selalu menjaga 
kebersihan 
mulut  

e.   Mencuci tangan 
secara teratur  

 

Faringitis fungal 
 
Terutama nyeri tenggorok dan 
nyeri menelan  
 
Pada pemeriksaan tampak plak 
putih diorofaring dan pangkal 
lidah, sedangkan mukosa faring 
lainnya hiperemis.  

(tambahkan minum dll) 
 
Antifungal: 
 
Nistatin 100.000-400.000 IU,           
2 x/hari.  
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   Faringitis kronik hiperplastik 
 
Mula-mula tenggorok kering, 
gatal dan akhirnya batuk yang 
berdahak.  
 
Pada pemeriksaan teraba 
kelenjar limfe di bawah mukosa 
faring dan lateral lateral band 
hiperplasi. Pada pemeriksaan 
tampak mukosa dinding posterior 
tidak rata dan bergranular 
(cobble stone).  
 

Kaustik dengan abothyl 1 x/hari 
selama 3-5 hari 
 

   Faringitis kronik atrofi 
 
Umumnya tenggorokan kering 
dan tebal serta mulut berbau  
 
Pada pemeriksaan tampak 
mukosa faring ditutupi oleh 
lendir yang kental dan bila 
diangkat mukosa tampak kering.  
 
 

Pengobatan ditujukan pada rinitis 
atrofi 
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BAGAN INDERA: MASALAH KULIT 

Cek apakah remaja mengalami masalah kulit: JERAWAT 

TANYA                                                           LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                             PENATALAKSANAAN                            PEMANTAUAN 

 
• Sudah berapa lama Anda mengalaminya?  
• Apakah sudah pernah berobat?  
 
Bila sudah pernah berobat, tanyakan:  
• Pengobatan apa yang diberikan?  
• Berapa lama pengobatannya?  
 
 
Tanyakan menstruasi 
Adakah obat-obat yang sedang dikonsumsi 
(misalnya steroid jangka panjang) 

1. Pastikan memeriksa semua 
bagian tubuh yang menjadi 
tempat potensial untuk 
tumbuhnya jerawat – 
wajah, leher, dada, 
punggung dan lengan atas  
Periksa:  
Komedo  
Whiteheads atau 
blackheads tanpa disertai 
kemerahan  
(yaitu tersumbatnya muara 
kelenjar minyak rambut 
atau pori disertai ujungnya 
yang putih atau hitam)  
Pustul  
Jerawat berisi nanah Papul  
Jerawat yang tampak 
kemerahan akibat 
peradangan, berukuran 
<0,5 cm 
Nodus 
Jerawat yang tumbuh di 
bagian kulit yang lebih 
dalam yang dapat terlihat 
jelas akibat adanya 
peradangan kemerahan) , 
berukuran >0,5 cm 

 Jerawat berat 
 
Kista >5, komedo >100, lesi 
inflamasi >50 
 
Total lesi >125 

Tata laksana awal: 
 
Antibiotik oral 
Lini pertama 
Doksisiklin 2x 50-100 mg (tidak 
boleh untuk usia <8 tahun) 
 
Alternatif 
Eritromisin 2x500 mg 
Tetrasiklin 2x500 mg 
Klindamisin 2x150-300 mg 
 
Obat topikal (bila ada) 
 
Obat topikal 
 
Krim asam retinoat 0,1% 
Dipakai 1 kali sehari malam, sampai 
jerawat sembuh 
 
Cuci muka dengan sabun ringan 3-
4 kali sehari (sebelum mengoleskan 
krim)  
 
CATATAN: 
Selanjutnya pasien dirujuk ke 
dokter spesialis kulit 
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Kista  
Lesi yang terbentuk akibat 
gabungan beberapa nodus 
Jaringan parut (skar)  
Bila terjadi pembentukan 
bekas luka  
Periksa apakah bekas luka 
baru terbentuk dan 
meradang aktif  
atau  
Bekas luka lama dan tidak 
meradang  

 
2. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

Jerawat sedang  
 
Komedo 20-100 
Lesi inflamasi 15-50 
Total lesi (wajah dan punggung) 
30-125 
 

Tata laksana awal: 
 
Antibiotik oral 
Lini pertama 
Doksisiklin 2x 50-100 mg (tidak 
boleh untuk usia <8 tahun) 
 
Alternatif 
Eritromisin 2x500 mg 
Tetrasiklin 2x500 mg 
Klindamisin 2x150-300 mg 
 
Obat topikal 
 
Krim asam retinoat 0,1%  
Dipakai 1 kali sehari malam, sampai 
jerawat sembuh 
 
Cuci muka dengan sabun ringan 3-
4 kali sehari (sebelum mengoleskan 
salap)  
 
CATATAN: 
Apabila dalam 4-6 minggu terapi 
tidak menunjukkan hasil 
perbaikan, pasien dapat dirujuk ke 
dokter spesialis kulit 
 

 

Jerawat ringan  
 
Komedo <20 
Lesi inflamasi <15 
Total lesi <30 

Krim asam retinoat 0,1%  
Dipakai 1 kali sehari malam, sampai 
jerawat sembuh 
 
 

Kontrol setiap 1 
bulan 
 
Teruskan terapi 
hingga 3-4 bulan 
 
Edukasi pada 
remaja bahwa 
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pengobatan akne 
membutuhkan 
waktu yang 
panjang, yakni 
hingga 4-6 bulan 
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BAGAN INDERA: MASALAH KULIT 

Cek apakah remaja mengalami masalah kulit: SKABIES 

TANYA                                                                         LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                             PENATALAKSANAAN                            
PEMANTAUAN 

Tanyakan mengenai karakteristik dan 
faktor risiko skabies 

 
Karakteristik: 
a. Pruritus nokturna, yaitu gatal yang hebat 

terutama pada malam hariatau saat 
penderita berkeringat.  

b. Lesi timbul di stratum korneum yang tipis, 
seperti di sela jari, pergelangan tangan dan 
kaki, aksila, umbilikus, areola mammae dan 
di bawah payudara (pada wanita) serta 
genital eksterna (pria).  

 
Faktor Risiko:  
a.  Masyarakat yang hidup dalam kelompok 

yang padat seperti tinggal di asrama atau 
pesantren 

b.  Higiene yang buruk  
c.  Sosial ekonomi rendah seperti di panti 

asuhan 
 
Tanyakan apakah pasien sudah pernah 
berobat 
Bila sudah pernah berobat, tanyakan:  
a. Pengobatan apa yang diberikan?  

1. Lakukan pemeriksaan fisik 
umum  

 
2. Lakukan pemeriksaan kulit, 

periksa apakah lesi 
memperlihatkan gambaran 
khas skabies, yaitu: 

 
Lesi kulit berupa terowongan 
(kanalikuli) berwarna putih 
atau abu-abu dengan panjang 
rata-rata 1 cm. Ujung 
terowongan terdapat papul, 
vesikel, dan bila terjadi infeksi 
sekunder, maka akan 
terbentuk pustul atau 
ekskoriasi 
 
 

 Skabies 
 
Diagnosis ditegakkan 
berdasarkan anamnesis dan 
pemeriksaan fisik.  
 
Terdapat 4 tanda kardinal 
untuk diagnosis skabies, 
yaitu:  
a.  Pruritus nokturna  
b.  Menyerang manusia 

secara berkelompok  
c.  Adanya gambaran 

polimorfik pada daerah 
predileksi lesi di stratum 
korneum yang tipis (sela 
jari, pergelangan volar 
tangan dan kaki, dsb)  

d.  Ditemukannya tungau 
dengan pemeriksaan 
mikroskopis.  

 
Diagnosis ditegakkan dengan 
menemukan 2 dari 4 tanda 
tersebut. 

a.  Melakukan perbaikan 
higiene diri dan lingkungan, 
dengan:  

1. Tidak menggunakan 
peralatan pribadi secara 
bersama-sama dan alas 
tidur diganti bila ternyata 
pernah digunakan oleh 
penderita skabies. 

2. Menghindari kontak 
langsung dengan penderita 
skabies.  

 
b.  Terapi tidak dapat dilakukan 

secara individual melainkan 
harus serentak dan 
menyeluruh pada seluruh 
kelompok orang yang ada di 
sekitar penderita skabies. 

 
Terapi diberikan dengan 
salah satu obat topikal 
(skabisid) di bawah ini:  
1. Salep 2-4 dioleskan di 

seluruh tubuh, selama 3 

Lakukan 
pemantauan atau 
kontrol ulang 
setiap minggu 
 
Dibutuhkan 
pemahaman 
bersama agar 
upaya eradikasi 
skabies bisa  
melibatkan semua 
pihak. Bila infeksi 
menyebar di 
kalangan santri di 
sebuah pesantren, 
diperlukan 
keterbukaan dan 
kerjasama dari 
pengelola 
pesantren.  
Bila sebuah barak 
militer tersebar 
infeksi, mulai dari 
prajurit sampai 
komandan barak 
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b. Berapa lama pengobatannya?  hari berturut-turut, 
dipakai setiap habis 
mandi.  

2. Krim permetrin 5%di 
seluruh tubuh. Setelah 10 
jam, krim permetrin 
dibersihkan dengan 
sabun.  

 
Terapi skabies ini tidak 
dianjurkan pada anak < 2 
tahun. 

 

harus bahu 
membahu 
membersihkan 
semua benda yang  
berpotensi menjadi 
tempat 
penyebaran 
penyakit.  
 
Pasien skabies 
dirujuk apabila 
keluhan masih 
dirasakan setelah 1 
bulan pascaterapi 
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BAGAN LAIN-LAIN: MASALAH KULIT 

Cek apakah remaja mengalami masalah kulit: DERMATITIS ATOPI (DA) 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                  PEMANTAUAN 

 
Tanyakan mengenai: 
 
1. Keluhan: 

Gatal yang bervariasi lokasinya tergantung  
pada jenis dermatitis atopik(lihat 
klasifikasi). 
Gejala utama DA adalah pruritus (gatal), 
dapat hilang timbul sepanjang hari,  
tetapi umumnya lebih hebat pada malam 
hari. Akibatnya penderita akan  
menggaruk. Pasien biasanya mempunyai 
riwayat juga sering merasa cemas, egois, 
frustasi,  
agresif, atau merasa tertekan. 

 
2. Faktor Risiko  

a.  Wanita lebih banyak menderita DA 
dibandingkan pria (rasio 1.3 : 1).  

b.  Riwayat atopi pada pasien dan atau 
keluarga (rinitis alergi, konjungtivitis 
alergi/vernalis, asma bronkial, 
dermatitis atopik, dll).  

c.  Faktor lingkungan: jumlah keluarga kecil, 
pendidikan ibu semakin tinggi, 
penghasilan meningkat, migrasi dari 
desa ke kota, dan meningkatnya 
penggunaan antibiotik.  

d.  Riwayat sensitif terhadap wol, bulu 
kucing, anjing, ayam, burung, dan 

 
1. Temukan tanda 

khas/patognomonis DA 
 

a.  Kulit teraba kering,  
b.  Kulit tampak 

pucat/redup,  
c.  Terdapat papul, 

likenifikasi, eritema, erosi, 
eksoriasi, eksudasi dan 
krusta pada lokasi 
predileksi.  

 
Lokasi predileksi pada remaja: 
Lipat siku, lipat lutut, samping 
leher, dahi, sekitar mata, 
tangan dan pergelangan 
tangan, kadang-kadang 
ditemukan setempat misalnya  
bibir mulut, bibir kelamin 
puting susu, atau kulit kepala.  
 
DA dapat disertai infeksi 
sekunder atau meluas dan 
menjadi relekalsitran (tidak 
membaik dengan pengobatan 
standar)  
 
2. Rujuk ke petugas 

laboratorium untuk 

 DA berat 
 
Apabila mengenai 
kurang dari > 50% luas 
permukaan kulit  
 
 

Pasien langsung dirujuk ke dokter 
spesialis kulit 
 
Lakukan modifikasi gaya hidup sesuai 
keterangan di bawah 

 

DA sedang  
 
Apabila mengenai 10-
50% luas permukaan  
kulit  
 

Penatalaksanaan dilakukan dengan 
modifikasi gaya hidup, yaitu:  
1.    Menemukan faktor risiko  
2.    Menghindari bahan-bahan yang 

bersifat iritan termasuk pakaian  
sepert wol atau bahan sintetik  

3.    Memakai sabun dengan pH 
netral dan mengandung 
pelembab  

4.    Menjaga kebersihan bahan   
pakaian  

5.    Menghindari pemakaian bahan 
kimia tambahan  

6.    Membilas badan segera setelah 
selesai berenang untuk 
menghindari kontak klorin yang 
terlalu lama  

7.    Menghindari stress psikis  
8.    Menghindari bahan pakaian 

terlalu tebal, ketat, kotor  
9.    Pada bayi, menjaga kebersihan 

di daerah popok, iritasi oleh 
kencing atau feses, dan hindari 

Pertimbangkan untuk 
rujuk bila: 
a.  Dermatitis atopik 

dependensteroid  
b.  Bila diperlukan 

skin prick test/tes 
uji tusuk  

c.  Bila gejala tidak 
membaik dengan 
pengobatan 
standar selama 4 
minggu  

d.  Bila kelainan 
sampai 
eritroderma 

 
Lakukan konseling 
dan edukasi serta 
pemantauan seperti 
pada DA ringan di 
bawah ini 
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sejenisnya.  
 
3. Faktor pemicu 
a.   Makanan: telur, susu, gandum, kedelai, 

dan kacang tanah.  
b.   Tungau debu rumah  
c.   Sering mengalami infeksi di saluran napas 

atas (kolonisasi Staphylococus aureus) 
 
Bila sudah pernah berobat, tanyakan:  
• Pengobatan apa yang diberikan?  
• Berapa lama pengobatannya?  
 
 

Pemeriksaan penunjang: 
Dapat dilakukan skin prick test 
dan/atau pemeriksaan IgE 
serum bila fasilitas tersedia 
 
Diagnosis klinis ditegakkan 
berdasarkan anamnesis dan 
pemeriksaan fisik harus  
terdiri dari 3 kriteria mayor 
dan 3 kriteria minor dari 
kriteria Haniffin dan Rajka 
di bawah ini.  
 
Kriteria Mayor:  
a.  Pruritus  
b.  Dermatitis di muka atau 

ekstensor pada bayi dan 
anak  

c.  Dermatitis di fleksura pada 
dewasa  

d.  Dermatitis kronis atau 
berulang  

e.  Riwayat atopi pada 
penderita atau 
keluarganya  

 
Kriteria minor:  
a.   Xerosis.  
b.   Infeksi kulit (khususnya 

oleh S. aureusatau virus 
herpes simpleks).  

c.   Iktiosis/ hiperliniar 

pemakaian bahan-bahan 
medicated baby oil 

10. Menghindari pembersih yang 
mengandung antibakteri karena 
menginduksi resistensi  

 
Untuk mengatasi keluhan, dapat 
diberikan:  
1.  Topikal (2x sehari)  

•  Pada lesi di kulit kepala, 
diberikan kortikosteroid topikal, 
yaitu: Krim fluosinolon asetonid 
0,025% selama maksimal 2 
minggu.  

•  Pada kasus dengan manifestasi 
klinis likenifikasi dan 
hiperpigmentasi, dapat 
diberikan golongan 
betametason valeratkrim 0,1% 
atau mometason furoat krim 
0,1%).  

•  Pada kasus infeksi sekunder, 
perlu dipertimbangkan 
pemberian antibiotik topikal 
atau sistemik bila lesi meluas.  

2.  Oral sistemik  
•  Antihistamin sedatif yaitu: 

hidroksisin (2 x 1 tablet) selama 
maksimal 2 minggu, atau  

•  Loratadin 1x10 mg/ hari atau 
antihistamin non sedatif lainnya 
selama maksimal 2 minggu 
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palmaris/ keratosis piliaris.  
d.   Pitriasis alba.  
e.   Dermatitis di papilla 

mamae.  
f.   White dermogrhapism dan 

delayed blanch response. 
g.   Kelilitis.  
h.  Lipatan infra orbital 

Dennie-Morgan.   
i.   Konjungtivitis berulang.  
j.   Keratokonus.  
k.   Katarak subskapsular 

anterior.  
l.   Orbita menjadi gelap.  
m. Muka pucat atau eritem.  
n.  Gatal bila berkeringat.  
o.  Intolerans terhadap wol 

atau pelarut lemak.  
p.   Aksentuasi perifolikular.  
q.   Hipersensitif terhadap 

makanan.  
r.   Perjalanan penyakit 

dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan dan atau 
emosi.  

s.   Tes kulit alergi tipe 
dadakan positif.  

t.   Kadar IgE dalam serum 
meningkat.  

u.  Mulai muncul pada usia 
dini. 

 
Diagnosis DA umumnya 
ditegakkan secara klinis 
berdasarkan anamnesis dan 
pemeriksaan fisik, meliputi 3 

DA ringan  
 
Apabila mengenai < 
10% luas permukaan 
kulit 

Lakukan modifikasi gaya hidup dan 
berikan farmakoterapi sesuai DA 
sedang 
 
 

Kontrol setiap 2 
minggu atau 1 bulan 
 
Lakukan konseling 
dan edukasi: 
a.  Penyakit bersifat 
kronis dan berulang 
sehingga perlu diberi 
pengertian  
kepada seluruh 
anggota keluarga 
untuk menghindari 
faktor risiko dan  
melakukan 
perawatan kulit 
secara benar 
 
b.  Memberikan 
informasi kepada 
keluarga bahwa 
prinsip pengobatan  
adalah menghindari 
gatal, menekan 
proses peradangan, 
dan menjaga  
hidrasi kulit.  
 
c.  Menekankan 
kepada seluruh 
anggota keluarga 
bahwa modifikasi 
gaya hidup tidak 
hanya berlaku pada 
pasien, juga harus 
menjadi kebiasaan  
keluarga secara 
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kriteria mayor dan 3 kriteria 
minor berdasarkan Haniffin 
dan Rajka 

Keseluruhan 
pemantauan 
meliputi: 
a.  Diperlukan 

pengobatan 
pemeliharaan 
setelah fase akut 
teratasi. 
Pengobatan 
pemeliharaan 
dengan 
kortikosteroid 
topikal jangka 
panjang (1 kali 
sehari) dan 
penggunaan krim 
pelembab 2 x 
sehari, sepanjang 
waktu.  

b.  Pengobatan 
pemeliharaan 
dapat diberikan 
selama maksimal 4 
minggu.  

c.  Pemantauan efek 
samping 
kortikosteroid. Bila 
terdapat efek 
samping, 
kortikosteroid 
dihentikan.  
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BAGAN INDERA: MASALAH KULIT 

Cek apakah remaja mengalami masalah kulit: DERMATITIS SEBOROIK 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Tanyakan mengenai karakteristik dan faktor 
risiko dermatitis seboroik 
 
Keluhan  
Umumnya berupa bercak merah dan kulit 
kasar. Kelainan awal hanya berupa ketombe 
ringan pada kulit kepala (pitiriasis sika)  
sampai keluhan lanjut berupa keropeng yang 
berbau tidak sedap dan terasa  
gatal. 
 
Faktor Risiko  
a.  Genetik.  
b.  Faktor kelelahan.  
c.  Stres emosional.  
d.  Infeksi.  
e.  Defisiensi imun.  
f.  Jenis kelamin pria lebih sering daripada 

wanita.  
g. Usia 18-40 tahun.  
h. Kurang tidur. 
 
Tanyakan apakah pasien sudah pernah 
berobat 
Bila sudah pernah berobat, tanyakan:  
• Pengobatan apa yang diberikan?  
• Berapa lama pengobatannya?  
 

1. Lakukan pemeriksaan 
kulit, periksa apakah lesi 
memperlihatkan 
gambaran khas dermatitis 
seboroik, yaitu: 

 
Tanda patognomonis 
a.    Papul sampai plak 

eritema.  
b.    Skuama berminyak agak 

kekuningan.  
c.    Berbatas tidak tegas  
 
Predileksi: 
Kulit kepala, lipat nasolabial, 
dahi, kelopak mata, glabella, 
belakang telinga, belakang 
leher, liang telinga luar, alis 
mata, sternal, areola 
mammae, lipatan bawah 
mammae pada wanita, 
interskapular, umbilicus, lipat 
paha, daerah anogenital 
 
Bentuk klinis lain  
Lesi berat: seluruh kepala 
tertutup oleh krusta, kotor, 
dan berbau (cradle cap). 
 
2. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

 Dermatitis seboroik 
 
Bila memenuhi karakteristik 
gejala dan tanda dermatitis 
seboroik pada anamnesis dan 
pemeriksaan fisik 
 

Penatalaksanaan: 
a.  Pasien diminta untuk 

memperhatikan faktor 
predisposisi terjadinya keluhan, 
misalnya stres emosional dan 
kurang tidur. Diet juga 
disarankan untuk 
mengkonsumsi makanan rendah 
lemak.  

b.  Farmakoterapi dilakukan 
dengan:  
1.  Topikal  
Bayi:  
a)  Pada lesi di kulit kepala bayi 

diberikan asam salisilat 3% 
dalam minyak kelapa atau 
vehikulum yang larut air atau  
minyak kelapa (olium cocos) 
tanpa asam salisilat 1x/hari 
pada malam hari selama 
beberapa hari.  

b)  Dilanjutkan dengan krim 
hidrokortison 1% atau 2,5% 
selama beberapa hari.  

c)  Selama pengobatan, rambut 
tetap dicuci.  

 
Dewasa:  

a)  Pada lesi di kulit kepala, 
diberikan sampo selenium 
sulfida 1.8 (Selsun-R) atau 

Lakukan 
pemantauan atau 
kontrol ulang 
setiap minggu, 
bila tidak ada 
perbaikan dirujuk 
 
Edukasi untuk: 
Menjaga 
kebersihan kulit, 
penyakit  
sukar 
disembuhkan 
tetapi dapat 
terkontrol 
dengan 
mengontrol 
emosi  
dan psikis pasien 
 
Pasien dirujuk 
apabila tidak ada 
perbaikan dengan 
tata laksana 
standar. 
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  ketokonazol 2% shampo, zink 
pirition (shampo anti 
ketombe), atau pemakaian 
preparat ter (liquor carbonis 
detergent) 2-5 % dalam 
bentuk salep dengan 
frekuensi 2-3 kali seminggu 
selama 5-15 menit per hari.  

b)  Pada lesi di badan diberikan 
kortikosteroid topikal: 
Desonid krim 0.05% (catatan: 
bila tidak tersedia dapat 
digunakan fluosinolon 
asetonid krim 0.025%) 
selama maksimal 2 minggu.  

c)  Pada kasus dengan 
manifestasi dengan inflamasi 
yang lebih berat diberikan 
kortikosteroid kuat 
(betametason valerat krim 
0.1%).  

d)  Pada kasus dengan infeksi 
jamur, perlu 
dipertimbangkan pemberian 
krim ketokonazol 2% topikal.  

 
2.  Oral sistemik  

a)  Antihistamin sedatif yaitu: 
hidroksisin (2 x 1 tablet) 
selama maksimal 2 
minggu, atau  

b)  Loratadine 1x10 mg/ hari 
selama maksimal 2 
minggu 
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Cek apakah remaja mengalami masalah kulit: INFEKSI JAMUR 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Tanyakan mengenai karakteristik dan faktor 
risiko infeksi jamur 
Apakah Anda memiliki masalah kulit berupa 
bercak merah bersisik yang gatal? 
 
Apalah Anda memiliki masalah kulit berupa 
bercak putih pada kulit dengan atau tanpa 
disertai rasa gatal? 
 
Apakah terdapat riwayat kontak dengan 
orang yang menderita dermatofitosis? 
 
Apakah Anda tinggal di ingkungan yang 
lembab dan panas? 
 
Apakah Anda suka mengenakan pakaian ketat 
atau pakaian dengan bahan yang tidak 
menyerap keringat? 
 
Apakah Anda menderita penyakit 
imunodefisiensi? 
 
Apakah Anda mengalami masalah 
kegemukan? 
 
Apakah Anda merupakan penderita diabetes 
mellitus? 
 
Tanyakan apakah pasien sudah pernah 
berobat 
Bila sudah pernah berobat, tanyakan:  
• Pengobatan apa yang diberikan?  
• Berapa lama pengobatannya?  
 

1. Lakukan pemeriksaan fisik 
umum  

 
2. Lakukan pemeriksaan kulit, 

periksa apakah lesi 
memperlihatkan gambaran 
khas infeksi jamur, yaitu: 

 
a. Tinea: lesi berbentuk 

infiltrat eritematosa, 
berbatas tegas, dengan 
bagian tepi yang lebih 
aktif daripada bagian 
tengah, dan konfigurasi 
polisiklik. Lesi dapat 
dijumpai di daerah kulit 
berambut terminal, 
berambut velus 
(glabrosa) dan kuku 

 
b. Pitiriasis versikolor: lesi 

berupa makula 
hipopigmentasi atau 
berwarna-warni, 
berskuama halus, 
berbentuk bulat atau 
tidak beraturan dengan 
batas tegas atau tidak 
tegas. Skuama biasanya 
tipis  seperti sisik dan 
kadangkala hanya dapat 
tampak dengan 
menggores kulit (finger 
nail sign). 

 Tinea 
 
Bila ditemukan gambaran lesi 
kulit khas tinea 
 
Klasifikasi tinea dilakukan 
berdasarkan lokasi: 
a. Tinea kapitis, dermatofitosis 

pada kulit dan rambut kepala  
b.  Tinea barbe, dermatofitosis 

pada dagu dan jenggot  
c.  Tinea kruris, pada daerah 

genitokrural, sekitar anus, 
bokong, dan perut bagian 
bawah.  

d.  Tinea pedis et manum, pada 
kaki dan tangan  

e.  Tinea unguium, pada kuku jari 
tangan dan kaki  

f.  Tinea korporis, pada bagian 
lain yang tidak termasuk 
bentuk 5 tinea di atas 

g. Tinea imbrikata, bila terjadi di 
seluruh tubuh 

a. Hygiene diri harus terjaga, dan 
pemakaian handuk/pakaian 
secara bersamaan harus 
dihindari.  

b.  Untuk lesi terbatas, diberikan 
pengobatan topikal, yaitu 
dengan: Antifungal topikal 
seperti krim klotrimazol, 
mikonazol, atau 
ketokonazolyang diberikan 
hingga lesi hilang dan 
dilanjutkan 1-2 minggu 
kemudian untuk mencegah 
rekurensi.  

c.  Untuk penyakit yang tersebar 
luas atau resisten terhadap 
terapi topikal, dilakukan 
pengobatan sistemik dengan:  

 
1.  Griseofulvin dapat diberikan 

dengan dosis 0,5-1 g untuk 
orang dewasa dan 0,25 – 0,5 
g untuk anak-anak sehari 
atau 10-25 mg/kgBB/hari, 
terbagi dalam 2 dosis.  

2.  Golongan azol, seperti:  
•  Ketokonazol: 200 mg/hari,  
•  Itrakonazol: 100 mg/hari, 

atau  
•  Ketokonazol: 200 mg/hari  

 
Pengobatan diberikan selama 
10-14 hari pada pagi hari setelah 
makan. 

Lakukan 
pemantauan atau 
kontrol ulang 
setiap minggu 
 
Edukasi mengenai 
penyebab dan cara 
penularan 
penyakit.  
 
Edukasi pasien dan  
keluarga juga untuk 
menjaga 
hygienetubuh, 
namun  penyakit ini 
bukan  
merupakan 
penyakit yang 
berbahaya.  
 
Pasien dirujuk 
apabila:  
a.  Penyakit tidak 

sembuh dalam 
10-14 hari 
setelah terapi.  

b.  Terdapat 
imunodefisiensi.  

c.  Terdapat 
penyakit 
penyerta yang 
menggunakan 
multifarmaka. 
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Predileksi di bagian atas 
dada, lengan, leher, 
perut, kaki, ketiak, lipat 
paha, muka dan kepala. 
Penyakit ini terutama 
ditemukan pada daerah 
yang tertutup pakaian 
dan bersifat lembab. 

 
 

Pitiriasis versikolor (panu) 
 
Bila ditemukan gambaran lesi 
kulit khas pitiriasis versikolor 
 

Pasien disarankan untuk tidak 
menggunakan pakaian yang 
lembab dan tidak berbagi 
penggunaan barang pribadi dengan 
orang lain.  
 
Pengobatan:  
1.  Pengobatan topikal  

•  Suspensi selenium sulfida 
1,8%, dalam bentuk shampo 
yang digunakan 2-3 kali 
seminggu. Obat ini digosokkan 
pada lesi dan didiamkan 15-30 
menit sebelum mandi.  

•  Derivat azol topikal, antara 
lain mikonazol dan 
klotrimazol.  

 
2.  Pengobatan sistemik diberikan 

apabila penyakit ini terdapat 
pada daerah yang luas atau jika 
penggunaan obat topikal tidak 
berhasil. Obat tersebut, yaitu:  
•  Ketokonazol per oral dengan 

dosis 1 x 200 mg sehari 
selama 10 hari, atau  

•  Itrakonazol per oral dengan 
dosis 1 x 200 mg sehari 
selama 5-7 hari (pada kasus 
kambuhan atau tidak 
responsif dengan terapi 
lainnya). 

Pemantauan 
dilakukan setiap 
minggu 
 
Edukasi pasien dan 
keluarga bahwa 
pengobatan harus 
dilakukan secara  
menyeluruh, tekun 
dan konsisten, 
karena angka 
kekambuhan tinggi 
(± 50%  
pasien). Infeksi 
jamur dapat 
dibunuh dengan 
cepat tetapi 
membutuhkan  
waktu berbulan-
bulan untuk 
mengembalikan 
pigmentasi ke 
normal.  Untuk  
pencegahan, 
diusahakan agar 
pakaian tidak 
lembab dan tidak 
berbagi dengan  
orang lain untuk 
penggunaan 
barang pribadi. 
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A L G O R I T M A  LAI N – L A IN 
1. Nyeri Kepala (hal 128) 

2. Nyeri Perut Non-Menstruasi (hal 134) 

3. Asma (hal 138) 

4. Diabetes Mellitus (hal 142) 

5. Hipertensi (hal 144) 

6. Keganasan (hal 150) 
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BAGAN LAIN-LAIN: NYERI KEPALA 

Cek apakah remaja mengalami masalah nyeri kepala 

TANYA                                                                                LIHAT/RASA/DENGAR                                                    KLASIFIKASI                                 PENATALAKSANAAN                             PEMANTAUAN 

 
• Jelaskan nyeri kepala kamu 
• Sudah berapa lama kamu nyeri kepala?  
• Apakah kamu pernah nyeri kepala seperti 

ini sebelumnya  
• Apakah kamu pernah kejang selama nyeri 

kepala?  
• Apakah kamu merasa lemah di tangan 

atau kaki?  
• Pernahkah kamu melihat bahwa otot-otot 

wajah kamu tidak bergerak dengan 
normal?  

• Apakah pernah mengalami masalah 
penglihatan?  

• Pernahkah kamu mengalami kesulitan 
menggerakkan tangan atau kaki?  

• Apakah kamu dapat berjalan dengan 
normal?  

• Apakah Anda pernah muntah saat sedang 
nyeri kepala?  

• Apakah pernah susah menahan kencing 
(yaitu mengompol tanpa sadar)?  

 
Kepada pendamping:  
• Pernahkah remaja merasa bingung 

(confused) sebelumnya?  
• Apakah Anda pernah melihat adanya 

perubahan pada perilakunya?  
 
Bila tidak ada satupun gejala di atas yang 
dijumpai:  

1. Periksa: Suhu tubuh  
 
2. Periksa Tanda-tanda 

neurologis  
• Perubahan tingkat 

kesadaran  
• Bingung (confusion)  

 
3. Minta remaja untuk 

berjalan:  
a. Periksa:  

• Kelemahan kaki 
• Kedua kaki tidak sama 

gerakannya  
• Tidak dapat berdiri 

tegak  
 

b. Periksa gerakan tangan:  
• Kelemahan tangan  
• Kedua tangan tidak 

sama gerakannya  
 

c. Perhatikan wajah remaja:  
• Otot wajah tidak 

bergerak secara 
simetris ketika 
berbicara atau 
tersenyum  

 
d. Periksa mata:  

• Ukuran kedua pupil 

 Kondisi serius disertai efek 
neurologis  
 
Jika ditemukan apapun dari yang 
disebutkan berikut:  
• nyeri kepala berkepanjangan 
selama lebih dari dua minggu  
• kejang menyertai nyeri kepala  
• bingung  
• tanda neurologis setempat  

- kelemahan tangan atau kaki  
- wajah asimetris  
- gerakan mata abnormal  
- perubahan koordinasi 
tangan/kaki  

- langkah tidak seimbang  
- mengompol  

• tanda-tanda meningitis 
(demam, nyeri kepala, kaku 
kuduk, muntah, kemerahan pada 
kulit berdarah)  
 

Rujuk segera ke FKTL  
 
Bila dijumpai kaku kuduk atau suhu 
tubuh lebih dari 38,5⁰C sebelum 
dirujuk: 
 
Berikan antibiotik Ampisilin 
intravena dengan dosis 
200mg/kgBB per hari dengan 
maksimal 2 gram dan antimalaria 
via intramuskuler (bila berada di 
area dengan risiko malaria dan 
terbukti positif malaria pada 
pemeriksaan darah tepi) 

 

Bila tidak ada satupun dari tanda 
atau gejala di atas, 
pertimbangkan semua hal 
berikut:  

Perhatian: segera kembali jika mengalami hal-hal berikut:  
•  Nyeri kepala berlanjut lebih dari dua minggu 

 Kejang 

   Penurunan kesadaran  
•  Mereka mengalami kelemahan pada tangan dan kaki  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan infeksi yang sedang 
berlangsung  
 

Obati malaria atau infeksi lain 
sesuai dengan protokol setempat  
 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  
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• Apakah Anda demam?  
 

Bila iya:  
- Pernah menderita malaria?  
- Apakah Anda batuk, radang tenggorokan 
atau nyeri otot tubuh?  

- Apakah Anda merasa nyeri di sinus 
(wajah atau dahi)?  

• Apakah Anda sakit gigi?  
 
• Apakah Anda pernah mengalami cedera 

kepala atau leher?  
 

Bila iya, tanyakan lebih lanjut  
• Tanyakan mengenai penggunaan zat  
• Tanyakan mengenai masalah kesehatan 

jiwa  
 

tidak sama  
• Bola mata tidak 

bergerak ke arah yang 
sama  

• Nistagmus (mata juling)  
 
4. Periksa tanda-tanda:  

a. Meningitis  
• Kaku kuduk  
• Fotofobia  
• Kemerahan kulit 

berdarah (purpuric skin 
rash)  

(catatan:gejala dan tanda 
lain telah disebutkan) 
 

b. Infeksi  
• Bersin, hidung berair  
• Radang tenggorokan  
• Pembesaran kelenjar 
limfe  

 
c. Sinusitis  

• Nyeri tekan pada sinus-
sinus  

 
d. Sakit gigi  

Abses gigi   
 

e. Cedera kepala atau leher  
• Pembengkakan di kulit 

kepala  
• Gerak leher terbatas  

 
f. Penglihatan  

• Periksa penglihatan  

Jika nyeri kepala bersamaan 
dengan infeksi yang sedang 
diderita, contohnya:  
• Malaria,  
• Influenza, atau infeksi virus lain  
 

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan sinusitis  
 
Jika dijumpai sinusitis (frontal 
atau maksilar)  
 

Berikan anti nyeri*  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 
kali/hari 
 
Obati infeksi  

 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan kondisi gigi  
 
Jika dijumpai nyeri pada gigi atau 
dijumpai infeksi gigi seperti abses  
 

Berikan anti nyeri*  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  
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5. Lakukan pemeriksaan 

umum  
 

kali/hari 
 
Obati infeksi  
Rujuk ke dokter gigi  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan cedera kepala atau leher  
 
Jika terdapat riwayat cedera 
kepala atau leher  
 

Berikan anti nyeri*  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 
kali/hari 
 
Rujuk ke rumah sakit untuk 
pemeriksaan  

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  

Migren  
 
Jika remaja mengalami nyeri 
kepala yang sama selama 
beberapa kali sebelumnya. Setiap 
kali nyeri kepala hilang tanpa efek 
apapun. Nyeri kepala 
berhubungan dengan mual, 
muntah atau fotofobia.  
Nyeri kepala dapat terjadi pada 
satu sisi kepala. 

Berikan anti nyeri*  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 
kali/hari 
 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  
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Aspirin dan obat-obat anti 
inflamasi non steroid lebih efektif 
dari pada paracetamol bila 
diberikan pada serangan awal 
migren  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan alkohol atau 
penggunaan zat lain atau putus 
obat (withdrawal)  
 
Jika remaja akhir-akhir ini 
menggunakan alkohol atau zat 
lain  
 

Berikan anti nyeri :  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 
kali/hari 
 
Diskusikan dengan remaja 
mengenai alkohol dan penggunaan 
zat terlarang mengacu algoritma 
narkoba & Napza 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan aspek psikologis 
 
Jika remaja memiliki gangguan 
kesehatan jiwa, gangguan mental 
emosional, masalah psikososial, 
gangguan psikis 
 

Pemeriksaan kesehatan jiwa lebih 
lanjut mungkin diperlukan 
mengacu pada algoritma kesehatan 
jiwa 
 
Konseling 
 
Rujuk bila perlu  

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  

Nyeri kepala yang berhubungan 
dengan kondisi mata  
 

Gunakan algoritma masalah 
ketajaman penglihatan  
 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  
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Jika ketajaman penglihatan 
kurang dari 6/9 pada salah satu 
mata 
 

Nyeri kepala tipe tegang (tension 
headache) 
 
Jika nyeri kepala mendesak dan 
bilateral serta tidak termasuk 
dalam klasifikasi di atas. Nyeri 
berhubungan dengan perasaan 
tegang pada otot bagian atas 
wajah dan kulit kepala.  
 

Berikan anti nyeri :  
paracetamol  
dosis: BB <40 kg = 250-500 mg 
BB >40 kg = 500-1000 mg, boleh 
diulang dengan jarak 4-6 jam, 
maksimal 4 kali/hari 
 
Atau  
 
ibuprofen dengan dosis:  
BB <40 kg : 200 mg 
BB >40 kg = 400 mg, boleh diulang 
dengan jarak 4-6 jam, maksimal 4 
kali/hari 
 
Anjurkan untuk terapi fisik seperti 
istirahat dan pijat (massage)  

 

Seperlunya, mengacu 
pada kolom 
perhatian*  

    
Vertigo 
 
Bila nyeri kepala dirasakan 
seperti sensasi berputar atau 
hilang keseimbangan. Dapat 
disertai mual dan muntah 

 
1. Antihistamin (dimenhidrinat, 
difenhidramin, meksilin, siklisin)  

• Dimenhidrinat lama kerja obat 
ini ialah 4 – 6 jam. Obat dapat 
diberi per oral atau parenteral 
(suntikan intramuskular dan 
intravena), dengan dosis 25 mg 
– 50 mg (1 tablet), 4 kali sehari.  

• Difenhidramin HCl. Lama 
aktivitas obat ini ialah 4 – 6 
jam, diberikan dengan dosis 25 
mg (1 kapsul) – 50 mg, 4 kali 
sehari per oral.  

 
Konseling dan 
Edukasi  
a. Keluarga turut 

mendukung 
dengan 
memotivasi pasien 
dalam mencari 
penyebab vertigo 
dan mengobatinya 
sesuai penyebab.  

b. Mendorong pasien 
untuk teratur 
melakukan latihan 
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• Senyawa Betahistin (suatu 
analog histamin):  
a) Betahistin Mesylate dengan 

dosis 12 mg, 3 kali sehari per 
oral.  

b) Betahistin HCl dengan dosis 
8-24 mg, 3 kali sehari. 
Maksimum 6 tablet dibagi 
dalam beberapa dosis.  

 
2. Kalsium Antagonis  

Cinnarizine, mempunyai khasiat 
menekan fungsi vestibular dan 
dapat mengurangi respons 
terhadap akselerasi angular dan 
linier. Dosis biasanya ialah 15-30 
mg, 3 kali sehari atau 1x75 mg 
sehari. 

vestibular.  
 
Kriteria Rujukan  
a. Vertigo vestibular 

tipe sentral harus 
segera dirujuk.  

b. Tidak terdapat 
perbaikan pada 
vertigo vestibular 
setelah diterapi 
farmakologik dan 
non farmakologik.  
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BAGAN LAIN-LAIN: NYERI PERUT NON-MENSTRUASI 

Cek apakah remaja mengalami masalah nyeri perut non-menstruasi 

TANYA                                                                          LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                                                   PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

 
• Dimana nyerinya?  

Cari tahu apakah letaknya di semua area 
perut  

• Sudah berapa lama kamu mengalami 
nyeri?  
• Apakah nyerinya ringan, sedang atau 
berat?  

Tanyakan apakah nyerinya kronis atau 
berulang  

 
Perdarahan gastrointestinal  
• Apakah ada keluar darah di feses?  
• Apakah feses berwarna hitam?  
• Apakah Anda pernah muntah darah?  
 
Diare  
• Apakah baru-baru ini kamu mengalami 

diare?  
Tanyakan apakah ada lebih dari tiga 
episode diare per hari  

 
Penyakit virus  
Apakah baru-baru ini kamu mengalami 
influenza?  
 
Konstipasi  
• Apakah kamu pernah punya masalah 
buang air besar (BAB)?  
 
Bila “iya”, tanyakan lebih lanjut gangguan 

1. Nilai skala nyeri 
berdasarkan visual analog 
scale (VAS) 1-10 

 
2. Periksa Abdomen  

a. Distensi (tahanan) 
abdomen: sedang hingga 
jelas  

 
b. Rasakan:  

• Abdomen kaku  
• Nyeri tekan terlokalisir 

dimanapun di abdomen  
• Nyeri lepas  
• Teraba massa  

 
c. Dengarkan suara usus  

 
3. Periksa Feses  

• Apakah ada riwayat 
perdarahan pada feses 
atau feses hitam,  

• ambil sampel feses untuk 
memastikan 

 
4. Perhatikan tanda kehamilan 

dengan menggunakan 
algoritma “Mungkinkah 
saya hamil?” 
 
 

 Nyeri yang berhubungan dengan 
akut abdomen  
 
Jika ditemukan salah satu dari:  
• Distensi abdomen sedang 

hingga jelas  
• Abdomen kaku  
• Nyeri tekan terlokalisir sedang 

hingga berat dimanapun di 
abdomen  

• Nyeri tekan fossa iliaca kanan  
• Nyeri lepas  
• Teraba massa  
• Tidak ada suara usus  
• Darah di feses/feses hitam  
 

Rujuk ke FKRTL  
 

*Perhatian : 
Anjurkan kunjungan 
ulang bagi semua 
remaja dengan nyeri 
perut yang 
dipulangkan ke 
rumah  
Anjurkan kunjungan 
ulang bila mereka 
mengalami hal 
berikut:  
•  Nyeri memburuk  
•  Nyeri berpindah ke 

perut bawah  
•  Remaja 

memuntahkan 
semua yang 
dimakan atau 
diminum atau  

•  Perutnya menjadi 
sedikit distensi 
(tertahan)  

Nyeri yang berhubungan dengan 
kehamilan atau kemungkinan 
hamil  
 
Jika nyeri disertai dengan 
perdarahan vagina  
atau  
Nyeri sedang hingga berat  
dan  
Hamil  
atau  
Kemungkinan hamil  
 
 
 

Rujuk ke FKRTL  
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apa yang dialami remaja  
 
 
Bila remaja putri:  
Haid  
• Apakah Anda sedang haid, (atau apakah 

sedang terjadi perdarahan dari vagina 
Anda?  

 
Jika sedang haid/mengalami perdarahan:  
• Apakah perdarahannya mirip dengan haid 

normal Anda?  
• Apakah saat ini Anda sedang dalam 

pertengahan siklus haid (mid-siklus/masa 
ovulasi)?  

 
Bila “iya” terhadap salah satu dari di atas:  
• Apakah Anda biasanya mengalami nyeri ini 

saat sedang haid/pertengahan siklus?  
 
Infeksi saluran kencing  
• Apakah Anda merasa terbakar saat BAK?  
 
Kehamilan  
• Apakah menurut Anda, Anda sedang 
hamil?  
 
Bila “iya”, tanyakan mengapa ia merasa ia 
mungkin hamil  
 
Bila tidak yakin apakah remaja hamil atau 
tidak:  
• Apakah Anda aktif secara seksual?  
 
Bila aktif secara seksual, periksa kehamilan 
dengan menggunakan algoritma 

 
5. Bila aktif secara seksual:  
Periksa tanda sindrom IMS  
 
6. Lakukan pemeriksaan fisik 

umum  

Penyakit radang panggul  
Jika remaja perempuan aktif 
secara seksual  
dan  
Nyeri tekan perut bawah  
dan  
Nyeri tekan serviks  
atau  
Cairan vagina abnormal   
 

Gunakan algoritma masalah 
keputihan 
 

 

Nyeri haid atau ovulasi 
 
Jika tidak hamil/kemungkinan 
hamil  
dan  
Saat ini sedang haid atau 
pertengahan siklus (masa ovulasi)  
dan  
Nyeri menyerupai nyeri pada haid 
sebelumnya atau pertengahan 
siklus  

Gunakan algoritma masalah nyeri 
menstruasi 

 

 

Gastroenteritis  
 
Jika terjadi diare (tiga kali atau 
lebih keluarnya feses cair per 
hari)   

Berikan anti nyeri  
 
Obati diare dan atasi dehidrasi bila 
dijumpai  

Anjurkan untuk 
kunjungan ulang 
dengan 
menggunakan 
Perhatian di atas 
atau bila ada 
kekhawatiran 
mengenai dehidrasi  
 

Nyeri perut yang berhubungan 
dengan penyakit virus  
 
Jika terjadi infeksi saluran napas 
atau  
influenza  

Berikan anti nyeri  
 
Anjurkan pengobatan simptomatik  

Anjurkan kunjungan 
ulang dengan 
menggunakan 
Perhatian di atas  
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“Mungkinkah saya hamil?”  
 
 
Penyakit radang panggul  
Bila aktif secara seksual:  
• Apakah pernah ada cairan abnormal yang 
keluar dari vagina Anda?  
 

Nyeri yang berhubungan dengan 
infeksi saluran kemih 
 
Jika pasien wanita dengan disuria 
(nyeri saat BAK)  

Tablet Kotrimoksasol selama lima 
hari  
(Trimethoprim 80 
mg/Sulfametoxazole 400 mg)  
Bila berat badan lebih dari 50 kg: 
dua tablet dua kali sehari  
Bila berat badan 19-50 kg: satu 
tablet dua kali sehari  
 

Anjurkan kunjungan 
ulang bila gejala tidak 
membaik dengan 
pengobatan  
atau  
Gunakan Perhatian 
di atas  

Konstipasi (Susah BAB)  
 
Jika frekuensi BAB jarang atau 
konsistensi feses keras 
dan  
Feses (skibala) teraba pada 
abdomen bawah  
 

Beri anjuran pola makan gizi 
seimbang 
  
Lihat lampiran Pedoman Gizi 
Seimbang hal   ) 
 
Obati dengan laksatif 
  

Anjurkan kunjungan 
ulang dengan 
menggunakan 
Perhatian di atas  
 

Nyeri abdomen kronik atau 
berulang  
 
Jika bukan salah satu di atas  
dan  
nyeri abdomen berulang atau 
kronis tanpa disertai efek 
penyakit yang nyata terhadap 
kesehatan atau pertumbuhan  
 

Jangan beri obat anti nyeri  
Anjurkan terapi fisik seperti 
kompres hangat 
Nilai akibat terhadap fungsi sosial 
dan berikan dukungan sesuai 
kebutuhan  

Anjurkan kunjungan 
ulang dengan 
menggunakan 
Perhatian di atas  
 

Gastritis 
 
Bila terdapat keluhan  nyeri dan 
panas seperti terbakar pada 
perut bagian atas. Dapat disertai 
kembung, mual, muntah. Pada 
pemeriksaan fisik ditemukan 
nyeri tekan pada epigastrium. 
Faktor risiko: pola makan tidak 

a. Menginformasikan kepada 
pasien untuk menghindari 
pemicu terjadinya keluhan, 
antara lain dengan makan tepat 
waktu, makan sering dengan 
porsi kecil dan hindari dari 
makanan yang meningkatkan 
asam lambung atau perut 
kembung seperti kopi, teh, 

Konseling dan 
Edukasi  
Menginformasikan 
pasien dan keluarga 
mengenai faktor 
risiko terjadinya 
gastritis.  
Kriteria rujukan  
a. Bila 5 hari 
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baik, sering minum kopi dan teh, 
sering mengonsumsi analgesik 
atau steroid 

makanan pedas dan kol.  
b. Terapi diberikan per oral dengan 
obat, antara lain: H2 Bloker 2 x/hari 
(Ranitidin 150 mg/kali) atau PPI 1-
2x/hari (Omeprazol 20 mg/kali) 
disertai Antasida dosis 3 x 500-
1000 mg/hr.  
 

pengobatan belum 
ada perbaikan.  
b. Terjadi komplikasi.  
c. Terjadi alarm 

symptoms seperti 
perdarahan, berat 
badan menurun 
10% dalam 6 bulan, 
dan mual muntah 
berlebihan.  

 

Nyeri abdomen non-spesifik akut  
 
Bukan salah satu di atas  
 
 

Kompres hangat di area abdomen 
 
Beri antinyeri parasetamol 10-
15mg/kgBB/kali diberikan 3x 
sehari, dosis maksimal 2 gram per 
hari 
 
Bila nyeri tidak kunjung membaik, 
pertimbangkan untuk rujuk 
 

Anjurkan kunjungan 
ulang dengan 
menggunakan 
*Perhatian di atas  

   Nyeri perut yang berhubungan 
dengan aspek psikologis 
 
Nyeri yang disebabkan atau 
dipengaruhi oleh status psikologis 
atau emosional pasien 
 

Lakukan pendekatan berdasarkan 
algoritma mental sosial 
 
Berikan antinyeri bila diperlukan 
 
Lakukan konseling yang terkait 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

138 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

 

BAGAN LAIN-LAIN: MASALAH ASMA 

Cek apakah remaja mengalami masalah asma 

                             TANYA                                           LIHAT/RASA/DENGAR                                                          KLASIFIKASI                                          PENATALAKSANAAN                    PEMANTAUAN 

Tanya apakah remaja mengalami 
gejala ke arah asma: 
1. Apakah ada gejala respiratori 

asma berupa kombinasi dari 
batuk, wheezing, sesak napas, 
rasa dada tertekan, dan  
produksi sputum  

2. Apakah gejala timbul secara 
episodik atau berulang.  

3. Apakah ada faktor pencetus, 
seperti : 

- Iritan: asap rokok, asap 
bakaran sampah, asap obat 
nyamuk, suhu dingin, udara 
kering, makanan minuman 
dingin, penyedap rasa, 
pengawet makanan, pewarna 
makanan.  

- Alergen: debu, tungau debu 
rumah, rontokan hewan, 
serbuk sari.  

- Infeksi respiratori akut karena 
virus, selesma, common cold, 
rinofaringitis.  

- Aktivitas fisis: berlarian, 
berteriak, menangis, atau 
tertawa berlebihan.  

4. Apakah ada riwayat alergi pada 
pasien atau keluarganya.  

5. Apakah ada variabilitas, yaitu 

1. Lakukan pemeriksaan fisis : 

 Apakah terdengar wheezing, 
baik yang terdengar langsung 
(audible wheeze) atau yang 
terdengar dengan stetoskop 

 cari gejala alergi lain pada 
pasien seperti dermatitis 
atopi atau rinitis alergi, dan 
dapat pula dijumpai tanda 
alergi seperti allergic shiners 
atau geographic tongue 

 
 

 
 

 

 Serangan asma dengan ancaman 
henti napas  
- Mengantuk  
- Letargi  
- Suara napas tak terdengar 

Rujuk ke FKRTL  

Asma Serangan Berat 
- Bicara dalam kata  
- Duduk bertopang lengan  
- Gelisah  
- Frekuensi napas meningkat  
- Frekuensi nadi meningkat  
- Retraksi jelas  
- Saturasi oksigen dalam darah 

(udara kamar) < 90%  
- Volume ekspirasi paksa < 50% 

prediksi atau terbaik 

 Terapi awal 
- Berikan oksigen 1-2 L/menit 

jika saturasi oksigen dalam 
darah < 94%  

- .Berikan Agonis ß2 kerja 
pendek 
• Via nebuliser atau via MDI 

dan spacer (4-10 semprot)  
• Nebulisasi dapat diulang 

sampai 3 kali tiap 20 menit 
dalam 1 jam  

- Untuk nebulisasi ketiga 
pertimbangkan kombinasi ß2-
agonis kerja pendek dan 
ipratropium bromida  

- Pada saat serangan : Berikan 
steroid sistemik (prednison/ 
prednisolon): 1-2 
mg/kgBB/hari, maksimum 40 
mg peroral (bila tidak 
memungkinkan, IV) selama 3 – 
5 hari  

Hati-hati dalam penggunaan 
steroid sistemik*  
(pilihan steroid lain lihat tabel)** 

Berikan obat 
pereda jika 
diperlukan 
 
Obat pengendali 
dilanjutkan dengan 
dosis yang sesuai 
Evaluasi faktor 
risiko : identifikasi 
dan modifikasi 
faktor risiko jika 
memungkinkan 
 
Anjurkan untuk 
melakukan 
penilaian 
menggunakan asma 
kontrol test saat di 
rumah 
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intensitas gejala bervariasi dari 
waktu ke waktu, bahkan dalam 
24 jam.  
Biasanya gejala lebih berat pada 
malam hari (nokturnal).  

6. Apakah ada reversibilitas, yaitu 
gejala dapat membaik secara 
spontan atau dengan 
pemberian obat pereda asma. 
 

Asma Serangan Ringan Sedang 
- Bicara dalam kalimat  
- Lebih senang duduk daripada 

berbaring  
- Tidak gelisah  
- Frekuensi napas meningkat  
- Frekuensi nadi meningkat  
- Retraksi minimal  
- Saturasi oksigen dalam darah 

(udara kamar): 90 – 95%  
- Volume ekspirasi paksa > 50% 

prediksi atau terbaik 

 
 
Bila kondisi memburuk  segera 
rujuk ke RS 
 
Bila Kondisi membaik lanjutkan 
terapi dengan agonis ß2 kerja 
pendek jika diperlukan. NILAI 
RESPONS TERAPI DALAM 1 JAM 
BERIKUTNYA (atau lebih cepat) 
 
 
Apabila setelah penilaian tadi 
kondisi memburuk/tidak ada 
respon  segera rujuk ke RS  
 
Apabila setelah penilaian kondisi 
membaik, maka lalukan penilaian 
sebagai berikut sebelum 
dipulangkan : 

- Gejala: membaik  
- Saturasi oksigen > 94% 

(udara kamar) 
- Volume ekspirasi paksa 

membaik 60-80% dan nilai  
- prediksi terbaik*  
- SIAPKAN UTK RAWAT 

JALAN  
• OBAT PEREDA: lanjut 

sampai gejala reda/ 
hilang  

• OBAT PENGENDALI: 
dimulai, dilanjutkan,  

• dinaikkan sesuai 
dengan derajat 
kekerapan asma  
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• Steroid oral: lanjutkan 
3-5 hari  

• Kunjungan ulang ke RS 
dalam 3-5 hari 
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Bagan Alur Tatalaksana Serangan Asma pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama 
 

 

 
Rujuk ke Rumah Sakit 
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BAGAN LAIN-LAIN: MASALAH DIABETES 

Cek apakah remaja mengalami masalah diabetes/kencing manis 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                         KLASIFIKASI                             PENATALAKSANAAN                         PEMANTAUAN 

Tanya apakah remaja mengalami 
gejala ke arah kea rah 
diabetes/kencing manis: 
1. Terdapat keluhan banyak 

kencing terutama pada malam 
hari, jika ya sejak kapan 

2. Terdapat keluhan banyak 
minum jauh lebih banyak 
daripada biasanya, jika ya 
sejak kapan 

3. Terdapat keluhan lemas, lesu 
dan mudah capek, jika ya, 
sejak kapan 

4. Terdapat keluhan keputihan 
pada anak perempuan 

1. Terdapat keluhan penurunan 
berat badan yang cukup 
drastis, jika ya 

1. Lakukan pemeriksaan tanda vital 
untuk mengetahui apakah 
dalam kondisi gawat darurat 
atau tidak 

 
2. Periksa tanda tanda Ketoasidosis 

Diabetik (KAD) 

 Penurunan kesadaran 

 Nafas kusmaul 

 Takikardia 

 Dehidrasi 

 Syok 

 Sakit perut 

 muntah 

 kejang 
 

3. Ukur BB dan IMT pasien 
4. Jika terdapat poliuri, polidipsi, 

rujuk petugas laboratorium 
unutk pemeriksaan : 

- urinalisis 
- GD sewaktu 

 
5. Jika terdapat tanda 

kegawatdaruratan, atasi 
kegawatdaruratan dan segera 
rujuk ke fasilitas kesehatan 
rujukan tahap lanjut  

 KAD / Ketoasidosis: 
 
Jika terdpat GD> 200, nafas 
kusmaul, penurunan kesadaran, 
asisdosis dan 
ketonuria/ketonemia 
 
 

 
Lakukan stabilisasi awal dengan 
pemberian : 

 Infus NaCl 

 O2 jika perlu 
 
Rujuk ke Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan segera 

 

 
Diabetes Mellitus 
Jika ditemukan gejala 3 P (poliuri, 
polidipsi, polifagia) disertai 
IMT > 25 dan 
GDP > 126 mg/dl dan 
GDS > 200  
 

 
Rujuk ke FKRTL segera 

1. Perubahan Pola hidup: 
- Menurunkan BB 
- Edukasi Pola 

makan/Diet 
- Lakukan Aktifitas fisik 

30 menit/hr  
 

2. Lakukan pemeriksaan 
tanda vital untuk 
mengetahui apakah dalam 
kondisi gawat darurat atau 
tidak.  

 
3.  Pertimbangkan 

metformin utk 
pencegahan DMT2 jika 
TGT, GPT atau  A1C 5.7 – 
6.4% 

 

 
Monitoring 
Berkala Glukosa 
Darah & FR 
 
Ulangi 
pemeriksaan 
setidaknya 3 
tahun sekali (E) 
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6. Jika tidak ada gejala tetapi 
pasien obesitas maka lakukan 
pemeriksaan TTGO di fasilitas 
kesehatan rujukan tahap lanjut  

Diabetes Mellitus : 
 
Jika ditemukan gejala klaisk 
poliuria, polidipsi dengan 
penurunan BB disertai GDS ≥ 200 
mg/dl 
atau 
 
Jika kadar gula darah puasa ≥ 126 
mg/dl  
 
Jika kadar GD 2 jam pasca loading 
glukosa saat TTGO ≥ 200 mg/dl 
atau 
 
Hb A1c > 6,5% 

Rujuk ke spesialis anak / endokrin 
anak atau rujuk ke fasilitas 
kesehatana rujukan tahap lanjut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

144 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

BAGAN LAIN-LAIN: MASALAH HIPERTENSI 

Cek apakah remaja mengalami masalah Hipertensi 

TANYA                                                                  LIHAT/RASA/DENGAR                                                                   KLASIFIKASI                                     PENATALAKSANAAN                         
PEMANTAUAN 

 
Tanyakan gejala hipertensi pda 
remaja: 

1. Apakah terdapat riwayat 
hipertensi? 

2. Apakah ada riwayat 
keluarga yang menderita 
hipertensi, diabetes, 
penyakit jantung koroner 
atau dislipidemia 

3. Apakah ada keluhan sakit 
kepala? 

4. Apakah terdapat 
pandangan kabur? 

5. Apakah terdapat rasa sakit 
di dada? 

6. Apakah sering merasa 
gelisah? 

 

1. Ukur tekanan darah 
Lakukan pengukuran tekanan 
darah dengan menggunakan 
manset yang sesuai (ukuran 
manset 2/3 dari panjang lengan 
atas) 

2. Ukur denyut nadi 
3. Ukur  antropometri 

 Lakukan pemeriksaan tinggi 
badan 

 Lakukan pemeriksaan berat 
badan 

 Hitung IMT dan klasifikasi 
sesuai tabel terlampir 

 Hitung lingkar pingang dan 
lingkar pinggul 

 Tentukan Rasio lingkar 
pinggang dan lingkar pinggul 
 

 

 Hipertensi: 
Tekanan darah sistolik dan/atau 
diastolik  persentil 95 (P95) atau 
lebih untuk usia, jenis kelamin, 
dan tinggi badan. 
 
ATAU  
 
Tekanan darah lebih dari 120/80 
mmHg 

 

Tidak dapat ditentukan: 
Tinggi badan pasien tidak normal 

1. Bila anak tidak mempunyai 
keluhan apapun. 
Lakukan pengukuran ulang 
dalam waktu 1-2 minggu 
setelah pengukuran pertama, 
bila persisten meningkat dalam 
dua kali pemeriksaan, lakukan 
rujukan ke fasilitas rujukan 
tingkat lanjut.  

 
2. Bila anak mengeluh dan 

didapatkan tanda dan gejala 
hipertensi seperti sakit kepala, 
mual, muntah, kejang, 
kesadaran menurun, 
kelumpuhan, segera lakukan 
rujukan ke fasilitas rujukan 
tingkat lanjut. 
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   Prahipertensi:  
Tekanan darah sistolik dan/atau 
diastolik  antara persentil 90 dam 
95 (P90-95) untuk usia, jenis 
kelamin, dan tinggi badan. 
 
 
 

1. Perubahan gaya hidup: 
a. Diet 

- Meningkatkan konsumsi 
sayuran segar, buah-
buahan, produk susu 
rendah lemak 

- Pembatasan konsumsi 
natrium. 

- Mengurangi konsumsi 
minuman dengan 
pemanis buatan dan 
cemilan berenergi tinggi. 

- Mengontrol jadwal dan 
porsi makan 

- Menghentikan konsusmsi 
alkohol 

b. Menghentikan konsumsi 
rokok 

c. Aktivitas fisik: 

- Meningkatkan aktivitas 
fisik (30-60 menit dalam 
sehari) 

- Membatasi sedentary 
activity, seperti bermain 
video game, menonton 
televisi  (2 jam dalam 
sehari) 

d. Meningkatkan kualitas 
tidur pada remaja 
dengan gangguan tidur  
 

2. Mempertimbangkan 
pemberian terapi 
farmakologis dan merujuk 
pasien ke fasilitas rujukan 

Pengukuran 
tekanan darah 
diulang dalam 6 
bulan 
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tingkat lanjut bila terdapat 
indikasi: 

- Penyakit ginjal kronik 
- Diabetes melitus 
- Gagal jantung 

Hipertrofi ventrikel kiri 

   Normal: 
Tekanan darah sitolik dan 
diastolik kurang dari persentil 90 
untuk usia, jenis kelamin, dan 
tinggi badan.  
 
ATAU  
 
Tekanan darah ≤ 120/80 mmHg 

 Perubahan gaya hidup: 
a. Diet 

- Meningkatkan konsumsi 
sayuran segar, buah-
buahan, produk susu 
rendah lemak 

- Pembatasan konsumsi 
natrium. 

- Mengurangi konsumsi 
minuman dengan 
pemanis buatan dan 
cemilan berenergi tinggi. 

Pemeriksaan 
tekanan darah 
diulang setiap 
1 tahun 
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- Mengontrol jadwal dan 
porsi makan 

- Menghentikan konsumsi 
alkohol 

b. Menghentikan konsumsi 
rokok 

c. Aktivitas fisik: 

- Meningkatkan aktivitas 
fisik (30-60 menit dalam 
sehari) 

- Membatasi sedentary 
activity, seperti bermain 
video game, menonton 
televisi  (2 jam dalam 
sehari) 

 Meningkatkan kualitas tidur 
pada remaja dengan gangguan 
tidur  
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BAGAN PENATALAKSANAAN HIPERTENSI PADA ANAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengukuran Tekanan Darah, tinggi badan dan memperhitungkan IMT 
Penggolongan tekanan darah berdasarkan jenis kelamin, umur dan tinggi badan 

Hipertensi  Tekanan darah normal 

> Persentil 95 atau > 120/80 

mmHg 

Pengukuran tekanan darah 

diulang dalam 6 bulan 

Disertai: 

- Penyakit ginjal kronik 
- Diabetes melitus 
- Gagal jantung 
- Hipertrofi ventrikel kiri 

 

 

Perubahan gaya hidup** 

Ukur tekanan darah secara 

berkala setiap 1 tahun 

Rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjut 

Pertimbangkan terapi 

farmakologis dan rujuk  ke 

fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjut 

Pra-hipertensi  

Antara persentil 90-95 

Perubahan gaya hidup** 

**Perubahan gaya hidup 

1. Diet: rendah natrium, konsumsi sayur , buah dan produk 

susu rendah lemak, kontrol jadwal dan porsi makan, 

hindari minuman dengan pemanis buatan dan cemilan 

berenergi tinggi, stop konsumsi alkohol. 

2. Stop konsumsi rokok 

3. Aktivitas fisik: aktivitas fisik 30-60 menit/hari, batasi 

sedentary activity (2 jam/hari) 

4. Perbaiki pola tidur 
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TABEL TEKANAN DARAH PERSENTIL 90 DAN 95 SESUAI USIA DAN JENIS KELAMIN 
Tabel tekanan darah sistolik dan diastolik persentil 95 untuk anak dengan tinggi badan normal (persentil 50) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P90= Persentil 90 

P95= Persentil 95 

 
Sumber: National heart, lung, and blood institute (NHLBI) of the National Institute of Health.  The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood 
pressure in children and adolescents. NIH Publications. 2005. h.1-60. 

Le
la

ki
 

Usia 
Tekanan darah 
sistolik (mmHg) 

Tekanan darah 
diastolik (mmHg) 

P
e

re
m

p
u

a
n

 

Usia 
Tekanan darah 
sistolik (mmHg) 

Tekanan darah 
diastolik (mmHg) 

(tahun) P90 P95  P90 P95  (tahun) P90 P95  P90 P95 

1 99 103 52 56 1 100 104 54 58 

2 102 106 57 61 2 101 105 59 63 

3 105 109 61 65 3 103 107 63 67 

4 107 111 64 69 4 104 108 66 70 

5 108 112 68 72 5 106 110 68 72 

6 110 114 70 74 6 108 111 70 74 

7 111 115 72 76 7 109 113 71 75 

8 112 116 73 78 8 111 115 72 76 

9 114 118 75 79 9 113 115 73 77 

10 115 119 75 80 10 115 119 74 78 

11 117 121 76 80 11 117 121 75 79 

12 120 123 76 81 12 119 123 76 80 

13 122 126 77 81 13 121 124 77 81 

14 125 128 78 82 14 122 126 78 82 

15 127 131 79 83 15 123 127 79 83 

16 130 134 80 84 16 124 128 80 84 

17 132 136 82 87 17 125 129 80 84 
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BAGAN LAIN-LAIN MASALAH KANKER 

Cek apakah remaja mengalami masalah kanker 

Tanya LIHAT/RASA/DENGAR  KLASIFIKASI PENATALAKSANAAN PEMANTAUAN 

Tanya apakah remaja 
mengalami gejala ke arah 
kanker : 
a. Terdapat benjolan yang 

terus membesar 
b. Terdapat penurunan berat 

badan 
c. Terdapat pembesaran 

kelenjar getah bening 
(KGB) 

Periksa Tanda spesifik pertanda 
kanker yang mungkin dapat muncul 
pada remaja : 
Gejala Leukemia : 

 Pucat, lemah,  nafsu makan 
menurun 

 Demam tanpa sebab yang jelas. 

 Pembesaran hati, limpa, dan 
kelenjar getah bening. 

 Kejang sampai penurunan 
kesadaran. 

 Perdarahan kulit (petekie, 
hematom) dan atau perdarahan 
spontan (epistaksis, perdarahan 
gusi). 

 Nyeri tulang 

 Benjolan benjolan di ketiak, leher 
pangkal paha 

 Pembesaran testis dengan 
konsistensi keras 

 

Gejala kanker tulang yaitu :   
 Nyeri tulang, lebih terasa malam hari 

atau setelah beraktifitas. 

 Bengkak, kemerahan, dan teraba 
hangat pada daerah dimana terasa 
nyeri 

  
 
 
 

Rujuk ke FKRTL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paliatif 
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 Fraktur tulang yang terjadi setelah 
aktifitas rutin bahkan kadang terjadi 
tanpa trauma. 

 Gerakan terbatas pada bagian yang 
terkena kanker. 

 Nyeri bagian punggung yang persisten. 

 Gejala lainnya adalah demam, cepat 
lelah, berat badan turun, dan pucat. 

 

Gejala Limfoma Malignum yaitu : 

 Pembengkakan kelenjar getah bening 
yang progresif di leher (spesifik di 
supraklavikula), ketiak, pangkal paha, 
dan tanpa rasa nyeri. 

 Sesak nafas dan sindrom vena cava 
superior yang disebabkan oleh 
desakan tumor di mediastinum. 

 Obstruksi saluran cerna pada tumor 
yang berlokasi di abdominal. 

Demam, keringat malam, lemah, lesu, dan 
nafsu makan berkurang (berat badan 
turun secara progresif) 

 Gejala dini: 
a. Ingus bercampur darah, pilek dan 

air ludah yang kental, hidung 

tersumbat, dan mimisan 

 

 

 

 Gejala lanjut: 
a. Pembesaran kelenjar getah 
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KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI 
 
 
Ketika remaja meminta bantuan dari Anda untuk suatu masalah atau kekhawatiran, saat itu mereka cenderung mau menerima informasi dan nasihat. Gunakan 
kesempatan ini dengan memberikan mereka informasi dari bagian Panduan penanganan remaja ini, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan masalah yang dialami. Jika waktunya cukup, periksalah pemahaman dan berikan informasi tambahan atau klarifikasi yang mungkin mereka 
perlukan. 
 
Gunakan setiap kesempatan yang disampaikan untuk memberikan informasi dan mengedukasi orang tua, dan memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan dan 
kekhawatiran yang mungkin mereka alami. Jelaskan kepada mereka bahwa sebagai putra dan putri yang sedang tumbuh dan berkembang mereka harus dapat membuat 
keputusan dalam hal pola makan, aktivitas fisik, keselamatan pribadi, aktivitas seksual, berhadapan dengan keadaan yang penuh tekanan, dan penggunaan tembakau, 
alkohol, atau zat lainnya. remaja yang orang tuanya membahas masalahmasalah ini dengan anak-anaknya cenderung akan mengambil pilihan-pilihan yang akan melindungi 
mereka dan orang lain. Katakan kepada mereka bahwa meskipun membahas masalah tersebut akan membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi tetap harus dilakukan. 
 
Pastikan bahwa Anda selalu memfasilitasi keinginan pasien remaja untuk melibatkan orang tuanya ke dalam diskusi, demikian juga dengan usia, tingkat perkembangan, dan 
keadaan sosial remaja.  
 
(Catatan: Banyak remaja yang tinggal dengan orang tua atau pengasuh mereka. Banyak – terutama remaja yang usianya lebih tua – tidak tinggal bersama orang tua atau 
pengasuhnya. Beberapa tinggal sendirian, selain dengan pasangannya). 
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1. Pola makan gizi seimbang 
Remaja memerlukan makan dengan gizi seimbang untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar : 
1.    Mengonsumsi pangan beraneka ragam.  

Mengapa mengonsumsi pangan yang beraneka ragam penting?  

Karena tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan 

kesehatannya, Mengonsumsi pangan yang beraneka ragam juga harus memperhatikan jumlah dan proporsinya. Makan beraneka ragam dalam prinsip ini selain 

keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. 

Sangat dianjurkan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dan mengurangi makanan yang mengandung gula, garam dan lemak yang dapat 

meningkatkan resiko beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM). Minum air dalam jumlah yang cukup penting dalam proses metabolisme dan mencegah terjadinya 

dehidrasi. 

2.    Membiasakan Perilaku Hidup Bersih  

Perilaku Hidup Bersih sangat terkait dengan prinsip Gizi Seimbang. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami  penurunan nafsu makan sehingga 

jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang.  

Dengan membiasakan perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Contoh: selalu mencuci tangan dengan 
sabun dan air bersih mengalir sebelum makan,  

3.    Melakukan aktivitas fisik. 
Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar 

sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan 

yang masuk ke dalam tubuh. 

4.  Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal 

Berat Badan Normal adalah,   jika dewasa jika IMT 18,5 – 25,0. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh 

adalah tercapainya Berat Badan yang normal, yaitu Berat Badan yang sesuai untuk Tinggi Badannya. Oleh karena itu, pemantauan BB perlu dilakukan secara rutin 

untuk mencegah terjadinya kurang gizi atau kegemukan 

 

Gizi Seimbang untuk Remaja (10-19 tahun) 

Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok remaja adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi 

dan perhatian terhadap penampilan fisik “Body image” pada remaja puteri. Dengan demikian perhitungan terhadap kebutuhan zat gizi pada remaja harus 

memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Khusus pada remaja puteri, perhatian harus lebih ditekankan terhadap persiapan sebelum menikah. 



 

 

 

 

 

 

155 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

Kelompok Bahan Pangan 

1. Makanan pokok (karbohidrat) sumber tenaga antara lain: Beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, sukun.  

2. Lauk pauk sumber protein antara lain: Ikan, telur, unggas, daging, susu dan kacang kacangan dan hasil olahannya (tahu dan tempe).  

3. Sayur sayuran sumber vitamin dan mineral  seperti sayuran hijau dan sayuran  berwarna lainnya.  

4. Buah sumber vitamin dan mineral seperti  buah yang berwarna terang 

 
Pesan bagi remaja: 
1.  Makanlah dalam jumlah yang cukup dan berbagai jenis makanan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang normal 
2.  Selain makan yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh, ingatlah bahwa makan terlalu banyak dapat menyebabkan kelebihan berat badan; yang tidak 
baik untuk kesehatan 
3.  Makan dengan sehat berarti makan dengan teratur dan menghindari berbagai makanan ringan yang tidak sehat (terutama makanan yang mengandung banyak lemak 
dan gula) 
 
Pesan bagi orang tua: 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.  Anak-anak Anda harus makan berbagai macam makanan sehat dalam jumlah cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan normal  
2.  Jika anak Anda memiliki kebiasaan makan yang sehat saat usia remaja mereka, kebiasaan ini cenderung akan berlanjut hingga sepanjang hidup mereka.  
Apa yang harus Anda lakukan: 
1.  Bicarakan dengan anak Anda mengenai makanan yang sehat dan pola makan yang sehat. 
2.  Dukunglah putra-putri Anda untuk membiasakan pola makan yang sehat. 
3.  Berikan putra-putri Anda teladan yang baik dengan mempraktekkan pola makan yang sehat pada diri sendiri. 
 

 

2.  Aktivitas fisik 
Melakukan aktivitas fisik yang teratur selama usia remaja dan usia lanjutan dapat memberikan berbagai keuntungan baik secara fisik, jiwa dan sosial. Aktivitasfisik dapat 
berupa berbagai macam olahraga seperti sepak bola dan olah raga lainseperti jogging. Selain itu remaja juga dapat melakukan aktivitas harian lainseperti berjalan kaki dan 
melakukan pekerjaan rumah (contohnya mengepel lantai) atau di tempat kerja (contohnya mengecat ruangan). 
 
Pesan bagi remaja 
Kegiatan fisik yang dilakukan sekitar enam puluh menit sehari, bila tidak memungkinkan dilakukan sepanjang hari, akan memberikan berbagai keuntungan sebagai berikut: 
 
Keuntungan secara fisik: 
•  Akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otot. 
•  Akan membuat Anda tetap (atau menjadi) bugar dan langsing. 
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Keuntungan secara mental: 
•  Akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan. 
•  Dapat membatu Anda belajar dan bekerja lebih baik. 
•  Dapat membuat Anda tenang ketika Anda merasa cemas, sedih atau marah. 
 
Keuntungan sosial 
•    Ikut serta dalam kegiatan olah raga akan membantu Anda saat bertemu banyak orang dan meningkatkan rasa persahabatan. 
•  Dapat juga membantu Anda melakukan sesuatu sesuai peraturan, bagaimana cara bekerja sama dengan anggota lain dalam tim, dan bagaimana cara menghadapi 

kemenangan dan kekalahan.  
 
Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.  Banyak remaja yang harus diberi dukungan untuk terus melakukan beberapa aktivitas fisik secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Meningkatkan kebiasaan ini pada remaja dan terus melakukannya hingga usia dewasa akan menyebabkan mereka terhindar dari gangguan kesehatan yang berhubungan 

dengan kurangnya aktivitas seperti tekanan darah tinggi dan diabetes.  
 
Apa yang harus Anda lakukan: 
1.  Ajaklah putra-putri Anda untuk melakukan aktivitas fisik selama sekitar 60 menit setiap hari, bila tidak mungkin dilakukan selama seharian. Ajaklah mereka untuk 

menyesuaikan aktivitas fisik mereka dengan pola makan yang cukup. 
2.  Berikan insentif dan kesempatan bagi putra-putri Anda yang melakukan aktivitas fisik secara teratur. 
3.  Berikan putra-putri Anda panutan yang baik, dengan Anda turut serta melakukan aktivitas fisik secara teratur. 
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3. Pubertas 
Apa yang dimaksud dengan pubertas? 
 
Pada masa remaja, tubuh mulai mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Tahap ini disebut dengan pubertas. Pubertas berlangsung selama dua hingga lima tahun. 
Ketika terjadi pubertas, hormon akan merangsang munculnya berbagai perubahan. Perubahan tersebut di antaranya peningkatan tinggi dan berat badan, peningkatan 
massa otot, serta pertumbuhan dan perkembangan organ seksual yang nyata. Pada pubertas juga terjadi pertumbuhan rambut di wajah dan badan, serta muncul pula 
jerawat. 

 
Pubertas pada laki-laki 
Kapan pubertas mulai muncul? 
Ada berbagai variasi mengenai mulai munculnya pubertas pada setiap orang. Pubertas biasanya dimulai pada anak laki-laki ketika mereka berusia sekitar sepuluh tahun 
dan berlangsung hingga mereka berusia 15 atau 16 tahun. Tetapi, pada banyak anak laki-laki, pubertas dimulai setelah usia 10 tahun. 
 
Kapan dikatakan bahwa pubertas telambat? 
 
Dikatakan pubertas terlambat (atau tertunda) jika perubahan tersebut tidak terjadi pada usia tertentu pada anak laki-laki; contohnya, jika ukuran penis belum bertambah 
pada usia 14 tahun, ukuran testis belum bertambah pada usia 14 tahun, atau rambut pada atau di sekitar kemaluan belum mulai tumbuh pada usia 15 tahun. 
 
Apa yang menjadi penyebab pubertas terlambat? 
Penyebab utama pubertas terlambat adalah variasi normal pada usia mulai pubertas pada anak laki-laki. Variasi-variasi ini sering terjadi dalam keluarga, contohnya, ayah 
yang dulunya mengalami pubertas terlambat dapat memiliki anak laki-laki yang mengalami pubertas terlambat juga. Variasi normal seperti ini tidak memerlukan 
pengobatan. Kadang-kadang malnutrisi dapat menyebabkan pubertas terlambat. Demikian halnya dengan penyakit kronis juga kadang dapat menyebabkan pubertas 
terlambat juga. 
 
Apa akibatnya pada tubuh? 
Anak laki-laki dengan pubertas terlambat cenderung berpostur lebih pendek dari pada anak laki-laki lain seusianya. Tetapi, seiring dengan mulainya proses pubertas, tinggi 
badan cenderung bertambah. Selain itu ada efek-efek psikologis dan sosial yang berhubungan dengan pubertas terlambat. Anak laki-laki mungkin merasa cemas dan 
terkucilkan jika teman mereka lebih tinggi dan lebih kuat dari mereka. 
 
 
Pengobatan apa yang dianjurkan pada pubertas terlambat dan mengapa? 
Jika terjadi pubertas terlambat, maka petugas kesehatan mungkin akan merujuk anda ke dokter spesialis anak untuk memastikan bahwa perlambatan yang terjadi adalah 
normal pada usia saat pubertas dimulai. 
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Pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh remaja laki-laki: 
 
Mengapa rambut wajah dan tubuh saya sangat sedikit? 
Memahami alasan pertanyaan: 
Remaja mungkin merasa malu dengan teman- temannya. 
 
Hal-hal yang harus disampaikan dalam menjawab pertanyaan: 
Jumlah rambut pada wajah dan tubuh akan berubah seiring dengan pertambahan usia, dan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Anda mungkin punya rambut 
yang lebih sedikit akibat pubertas terlambat. Tetapi saat pubertas dimulai, jumlah rambut biasanya akan bertambah banyak. Bila anda telah mengalami pubertas tetapi 
jumlah rambut tidak bertambah banyak, anda mungkin harus menerima kenyataan ini. Banyak pria yang sehat memiliki sedikit rambut pada wajah dan tubuh. 
 
Penis saya sepertinya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman lain, apakah saya normal? 
 
Memahami alasan pertanyaan: 
Pertanyaan ini mungkin muncul akibat adanya keyakinan bahwa ukuran penis menentukan "kejantanan" seorang laki-laki. Anak laki-laki mungkin merasa malu akibat tidak 
merasa normal. 
 
Hal-hal yang harus disampaikan dalam menjawab pertanyaan: 
- Dua orang anak laki-laki dengan usia yang sama dapat saja memiliki ukuran penis yang berbeda sesuai dengan keturunan dalam keluarganya. Hal ini tidak ada 

hubungannya dengan kejantanan atau fungsi seksual. 
- Jika Anda baru mulai mengalami perkembangan pubertas, maka ada saatnya ukuran penis akan bertambah lagi. 

 
Pubertas pada perempuan 
Kapan pubertas mulai muncul? 
Ada berbagai variasi mengenai mulai munculnya pubertas pada setiap orang. Pubertas biasanya dimulai pada anak perempuan ketika mereka berusia sekitar 10 tahun dan 
berlangsung hingga mereka berusia 14 hingga 16 tahun. Tetapi, pada banyak anak perempuan, pubertas dimulai setelah usia 9 tahun. 
 
Kapan dikatakan bahwa pubertas telambat? 
 
Dikatakan pubertas terlambat (atau tertunda) jika perubahan tersebut tidak terjadi pada usia tertentu pada anak perempuan. contohnya, jika pembesaran payudara belum 
terjadi pada usia 14 tahun; rambut pada atau di sekitar kemaluan belum mulai tumbuh pada usia 14 tahun, atau haid belum dimulai pada usia 16 tahun. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

159 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

Apa yang menjadi penyebab pubertas terlambat? 
Penyebab utama pubertas terlambat adalah variasi normal pada usia mulai pubertas pada anak perempuan. Variasi-variasi ini sering terjadi dalam keluarga, contohnya, ibu 
yang dulunya mengalami pubertas terlambat dapat memiliki anak perempuan yang mengalami pubertas terlambat juga. Variasi normal seperti ini tidak memerlukan 
pengobatan. Kadang-kadang malnutrisi dapat menyebabkan pubertas terlambat. Demikian halnya dengan penyakit kronis juga kadang dapat menyebabkan pubertas 
terlambat juga. Karena itu sangat penting memeriksakan dan mengatasi gangguan nutrisi dan penyakit kronis. 
 
Apa akibatnya pada tubuh? 
Anak perempuan dengan pubertas terlambat cenderung berpostur lebih pendek dari pada anak perempuan lain seusianya. Tetapi, seiring dengan mulainya proses 
pubertas, tinggi badan cenderung bertambah. Hampir semua anak perempuan dengan pubertas terlambat pada akhirnya akan mengalami perkembangan yang normal dan 
dapat hidup normal (termasuk memiliki anak yang diinginkan). 
 
Pengobatan apa yang dianjurkan dan mengapa? 
Pubertas terlambat yang mungkin disebabkan oleh penyakit kronis atau malnutrisi. Jika pubertas terlambat disebabkan oleh penyakit kronis atau malnutrisi, maka harus 
diperiksa dan diobati. Pada pubertas terlambat yang tidak berhubungan dengan penyakit kronis atau malnutrisi, maka petugas kesehatan mungkin akan merujuk anda ke 
dokter spesialis anak yang akan memeriksa dan melakukan berbagai tes untuk memastikan bahwa perlambatan yang terjadi adalah normal pada usia saat pubertas dimulai 
atau apakah ada kondisi penyerta yang menjadi penyebab. 
 
 
Pertanyaan yang sering ditanyakan remaja perempuan: 
 
Mengapa saya belum haid? 
 
Mengapa payudara saya berukuran lebih kecil dari pada teman-teman saya? 
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Memahami alasan pertanyaan: 
Semua remaja – laki-laki dan perempuan – sangat peduli dengan apa yang terjadi dengan tubuh adalah normal atau tidak. 
 
Hal-hal yang harus disampaikan dalam menjawab pertanyaan: 
Ada variasi yang nyata mengenai ukuran payudara pada setiap orang. Ukuran payudara bergantung pada sejumlah hal, termasuk seberapa jauh proses pubertas 
berlangsung perkembangan tubuh itu sendiri, dan variasi normal pada anak perempuan dalam hal banyaknya lemak yang tersimpan di payudaranya. Perkembangan 
payudara merupakan salah satu tanda awal pubertas, dan biasanya muncul beberapa tahun sebelum haid dimulai. Anda harus makan makanan yang sehat dan bergizi, 
berolah raga yang cukup dan menunggu terjadinya pembesaran payudara selama proses pubertas terjadi. Setiap anak perempuan akan melalui pubertas pada tingkat yang 
berbeda tergantung keluarga dan status gizi. Hampir semua anak perempuan akan melalui proses pubertas tanpa ada masalah. 
 
 

4. Aktivitas seksual 
Aktivitas seksual sering dimulai saat remaja, didalam atau diluar perkawinan. Banyak remaja yang telah menjadi aktif secara seksual sebelum mereka paham bagaimana  
cara melindungi mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Remaja perlu dibantu untuk dapat memahami berbagai perubahan yang sedang 
terjadi dalam tubuh mereka. Mereka juga perlu dukungan untuk menghadapi berbagai pikiran dan perasaan yang menyertai perkembangan dan pertumbuhan mereka, 
serta cara membuat keputusan yang telah dipahami dan dimengerti dengan baik pada awal melakukan aktivitas seksual. Mereka juga memerlukan saran dan dukungan 
dalam menghadapi tekanan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak mereka inginkan. Remaja harus dapat memahami berbagai masalah yang dapat timbul akibat 
hubungan seksual tanpa pelindung dan yang terlalu awal, dan bagaimana mereka dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta infeksi menular seksual. Mereka 
juga harus dapat mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk pencegahan gangguan kesehatan, dan untuk dapat sembuh kembali jika mereka mengalami sakit. 
 
Pesan bagi remaja 
1.   Banyak remaja, termasuk remaja yang usianya lebih tua, belum mulai melakukan hubungan seksual (yaitu memasukkan penis ke dalam vagina, mulut atau anus). 

Keputusan yang diambil untuk mulai melakukan hubungan seksual adalah penting. Tunggulah hingga Anda menikah. Jangan mulai hanya karena orang lain ingin Anda 
melakukannya. 

2.      Bahkan jika Anda sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, Anda masih dapat memutuskan untuk berhenti hingga Anda menikah. 
3.    Bicaralah dengan orang tua atau orang dewasa yang dapat dipercaya tentang bagaimana cara membuat keputusan yang berhubungan dengan aktivitas seksual, dan         

bagaimana cara menahan tekanan dari orang lain untuk melakukan hubungan seksual. 
4.      Sebisa mungkin, hindarilah berada bersama orang atau di tempat-tempat yang mungkin memaksa Anda untuk melakukan hubungan seksual yang tidak Anda inginkan. 
5.    Perhatikan bahwa ada berbagai cara untuk mendapatkan dan memberikan kepuasan seksual yang tidak berisiko menjadi hamil atau terkena infeksi penyakit menular 

seksual. Cara-cara ini adalah ciuman, belaian atau sentuhan atau rabaan pada alat kelamin. 
6.      Jika Anda memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, gunakan selalu kondom dari awal hingga selesai. 
7.   Jika Anda melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom atau kontrasepsi bentuk lain, makan Anda mungkin akan hamil atau terkena infeksi penyakit 

menular seksual, termasuk HIV. Sebaiknya segera meminta bantuan petugas kesehatan. Dengan antisipasi yang cepat segera setelah melakukan hubungan seksual, 
maka risiko kehamilan atau infeksi HIV dapat dicegah. Hampir semua penyakit menular seksual dapat diobati dengan obat-obatan yang ringan. 
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Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.   Banyak remaja yang berharap dapat berdiskusi dengan orang tua mereka tentang perubahan-perubahan pada tubuh dan tentang seks, mereka sering merasa minder 

(tidak nyaman) untuk melakukannya. Sangat disayangkan bahwa banyak dari yang mereka pelajari dari sumber-sumber lain adalah sesat dan tidak benar. 
2.   Beberapa orang percaya bahwa berdiskusi dengan orang dewasa mengenai seks akan menyebabkan remaja melakukan hubungan seksual. Hal ini tidak benar. 

Kenyataannya, remaja yang berdiskusi dengan orang tua mereka cenderung menunda berhubungan seksual hingga mereka merasa siap, dan melindungi mereka dan 
orang lain saat mereka mulai melakukannya. 

Apa yang harus Anda lakukan: 
1.   Ketika putra-putri Anda tumbuh dan berkembang dari anak-anak menjadi remaja, berikan mereka informasi dengan penyampaian yang tepat tentang perubahan yang 

terjadi pada tubuh mereka dan tentang seks. Tanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Tunjukkan bahwa Anda membuka diri untuk berdiskusi 
mengenai hal tersebut dan topik-topik lain. 

2.   Jelaskan bahwa perasaan seksual adalah normal, tetapi melakukan hubungan seksual harus merupakan keputusan yang diambil dengan hati-hati. 
3.   Jelaskan bahwa tidak melakukan hubungan seksual adalah satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual.  
4.   Bicaralah dengan putra-putri Anda mengenai cara untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual, bahkan bila perlu tekankan tentang pentingnya 

menunda hubungan seksual hingga mereka siap. Jelaskan bahwa meskipun ada berbagai pilihan untuk kontrasepsi, tapi hanya kondom, yang jika digunakan dengan 
benar, dapat menurunkan risiko kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual. 

5.   Diskusikan berbagai jenis tekanan yang dapat mereka hadapi untuk melakukan hubungan seksual sebelum mereka merasa siap melakukannya. Diskusikan bagaimana 
cara mengatasi tekanan-tekanan tersebut. 

6.   Ajaklah mereka untuk meminta saran dan dukungan dari petugas kesehatan, jika dan kapanpun mereka memerlukannya. 
 
 

 
5. Kestabilan emosional 
Masa remaja adalah masa dimana berbagai perubahan besar terjadi dalam kehidupan – fisik, psikologis dan sosial, dan tidak didukung dalam kematangan mental 
emosional. Perubahan ini sering menyebabkan remaja mengalami konflik, baik dengan diri sendiri maupun lingkungan. Konflik itulah yang menyebabkan mereka stres 
sehingga mereka mengalami berbagai gangguan, misalnya cemas dan depresi, yang menyebabkan nyeri dan penderitaan. Beberapa remaja melukai diri mereka akibat dari 
gangguan tersebut. Sangat disayangkan bahwa bunuh diri dapat menjadi penyebab kematian utama dikalangan remaja. Tetapi remaja dapat mengambil langkah-langkah 
untuk melindungi tingkat emosional mereka, dan seperti penyakit-penyakit lain, ada banyak yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang peduli di sekitar mereka. 
 
Pesan bagi remaja 
1.   Remaja dapat melindungi diri sendiri dengan cara meningkatkan ketahanan mental. 
2.   Habiskan waktu setiap hari melakukan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat, misalnya berolahraga, menyalurkan hobi, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah,   

mendengarkan musik, dan lain-lain. 
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3.   Merasa cemas, sedih atau marah sesekali adalah normal. Membicarakannya dengan teman, orang tua atau orang dewasa lain yang dapat Anda percaya dapat 
membantu. Mereka dapat memberikan Anda kenyamanan dan dukungan, dan membantu Anda berpikir dengan jernih. 

4.   Jangan merokok, minum alkohol atau menggunakan zat terlarang lainnya sebagai cara pelarian ketika Anda merasa dalam tekanan, atau saat sedang cemas, sedih atau 
marah. Alkohol dan zat terlarang lain dapat memperburuk perasaan depresi dan cemas. Anda juga dapat menjadi kecanduan zat-zat tersebut. 

5.   Jangan bertindak terburu-buru atau gegabah saat sedang berada dibawah tekanan atau sedang merasa cemas, sedih atau marah. Anda mungkin akan tergoda untuk 
berkelahi atau mengebut dengan sepeda motor sebagai cara untuk menghadapi perasaan tersebut tetapi cara ini dapat sangat membahayakan orang lain. 

6.   Jika Anda memiliki pikiran dan perasaan cemas, sedih atau marah setiap hari selama beberapa hari dan terutama jika perasaan tersebut mengganggu aktivitas sehari-
hari (contohnya dalam mengerjakan pekerjaan sekolah), atau jika Anda berpikir untuk melukai diri sendiri atau orang lain, carilah bantuan dari petugas kesehatan. 

7.   Tingkatkan dan mendekatkan diri pada Tuhan YME serta berkomunikasi pada pemuka agama/tokoh agama yang dipercayai 
 
Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.   Orang tua perlu memahami perkembangan mental anaknya yang sedang dalam usia remaja. Berikan pola asuh yang sesuai dengan usia anak. Dalam masa remaja, 

banyak remaja cenderung membantah perintah orang tuanya dan cenderung menarik diri dari hubungan erat yang pernah terjalin saat mereka masih  kecil.Hal ini 
menyebabkan banyak orang tua sulit menerima kondisi ini. Tetapi, para remaja masih membutuhkan dan mendapatkan dukungan dan panduan dari orang tua. 
Perasaan diperlukan dan dihargai oleh salah satu anggota keluarga dapat memberikan kesan positif terhadap kebahagiaan pemuda. 

2.   Remaja harus mempelajari keahlian untuk menghadapi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berbagai emosi seperti sedih dan marah dengan cara 
yang sehat. Remaja juga harus mengetahui bahwa mereka dapat meminta bantuan dari orang tua mereka ketika mereka merasa tidak mampu mengatasinya sendirian. 

3.   Dengan diagnosa yang cepat dan pengobatan yang efektif, remaja dengan berbagai gangguan kejiwaan dapat kembali sehat dan hidup produktif. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 
1.   Berusahalah untuk berkomunikasi dengan putra-putri Anda. Mintalah agar mereka mau  untuk menceritakan harapan dan keinginan, ketakutan dan kekhawatiran 

mereka. Unjukkan ketertarikan Anda terhadap aktivitas dan sudut pandang mereka. Tunjukkan kepedulian Anda melalui kata-kata dan tindakan. Biarkan mereka tahu 
bahwa Anda akan selalu ada untuk mendukung mereka kapanpun diperlukan. Ajaklah mereka untuk turut serta dalam berbagai kegiatan keluarga dan masyarakat. 

2.   Diskusikan dengan putra-putri Anda cara-cara yang sehat dalam menghadapi stress dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan kegiatan yang 
menenangkan, berkumpul bersama orang-orang yang mereka sukai, dan melakukan aktivitas fisik. 

3.    Ingatkan mereka akan bahaya-bahaya penggunaan tembakau, alkohol atau zat terlarang lain sebagai cara menghadapi masalah dan pikiran negatif mereka. Ingatkan  
juga bahwa saat mereka marah mereka dapat saja melakukan berbagai hal - seperti berkelahi atau mengebut di jalanan - yang dapat membahayakan diri sendiri dan 
orang lain. Sampaikan tentang pentingnya meminta bantuan kapanpun mereka merasa tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. 

4.   Perhatikan perubahan mood dan perilaku putra-putri Anda. Tanda-tanda umum stress dan penyakit jiwa adalah: perubahan pola tidur; perubahan pola makan; 
penurunan jumlah kehadiran dan performa di sekolah; sulit berkonsentrasi, selalu kurang semangat; sering menangis dan merasa tidak diperdulikan, putus asa, sedih 
dan cemas; selalu mudah marah; sering mengeluh nyeri kepala dan perut serta penggunaan alkohol dan tembakau secara berlebihan. Jika tanda-tanda tersebut 
dijumpai dan berlangsung selama beberapa hari, mintalah bantuan petugas kesehatan. 

5.      Segeralah meminta bantuan dari petugas kesehatan, jika putra atau putri Anda berpikir untuk melukai atau membunuh dirinya sendiri atau orang lain. 
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6. Penggunaan alkohol, tembakau dan zat lainnya 
 
Masa remaja adalah masa dimana adanya rasa keingintahuan dan saat melakukan eksperimen/percobaan. Banyak remaja yang bereksperimen dengan tembakau alkohol 
dan zat lainnya. Alasannya berbeda-beda : agar merasa atau bertindak seperti orang yang lebih tua, untuk dapat diterima oleh teman-teman, untuk menantang orang 
dewasa dan untuk mengurangi stress. Penggunaan alkohol, tembakau dan zat lain dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif, baik saat remaja maupun dewasa 
 
1. Tembakau menimbulkan noda pada jari-jari, bibir dan gigi. Tembakau juga menyebabkan bau mulut. Kondisi para perokok cenderung kurang sehat dan cepat sesak 

napas. Tembakau juga menyebabkan gangguan kesehatan pada usia lanjut - terutama kanker dan penyakit jantung. 
2. Konsumsi alkohol, bahkan dalam jumlah kecil, dapat merusak judgement (proses pertimbangan). Konsumsi alkohol dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat dapat 

menyebabkan kerusakan sistem saraf dan hati. 
3. Penggunaan ganja, heroin, amfetamin (ekstasi) atau kokain dapat menyebabkan kerusakan otak, hati, ginjal dan paru-paru baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Penyuntikan zat-zat tersebut menggunakan jarum suntik dan alat suntik secara bersama-sama dapat meningkatkan risiko tertular HIV. 
4. Zat-zat seperti tembakau, heroin, amfetamin dan kokain dapat menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan terhadap zat-zat tersebut dapat menyebabkan seseorang 

tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan menyebabkan ketegangan dengan anggota keluarga, teman, atau orang lain. Hampir semua orang mengalami 
ketergantungan zat dalam masa remaja mereka. 

5. Selama dalam pengaruh alkohol atau zat terlarang lainnya, seseorang cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, seperti: mengebut, melakukan 
kekerasan verbal (memaki) atau fisik, atau melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Banyak remaja yang mati akibat kecelakaan saat sedang dalam 
pengaruh zat-zat tersebut. 

 
Pesan bagi remaja 
1.   Jangan merasa terpaksa menggunakan tembakau, alkohol atau zat terlarang lain oleh orang lain atau gambaran di televisi, dll. 
2. Sampaikan kepada orang tua, teman, atau orang dewasa lain yang Anda percaya bila ada yang menawarkan Anda untuk menggunakan zat tersebut. Mereka dapat 

membantu Anda menghindari tawaran tersebut. 
3.  Jika Anda telah mulai mengkonsumsi alkohol atau zat lain yang dapat merusak judgement (proses pertimbangan), mintalah bantuan dari keluarga, teman atau orang 

dewasa yang dipercaya. Mereka dapat membantu Anda lepas dari penggunaan tersebut. 
4.  Jika Anda sedang mengkonsumsi alkohol atau zat lain yang dapat merusak judgement (proses pertimbangan), lakukan dengan orang yang dapat Anda percaya di tempat 

yang aman. Anda dapat saja mengalami kelebihan dosis jika Anda mengkonsumsi zat tersebut sendirian, dapat menjadi korban kejahatan atau kekerasan jika sendirian 
atau berada di tempat yang tidak aman. 

5.  Jika Anda sedang mengkonsumsi alkohol atau zat lain yang dapat merusak judgement (proses pertimbangan), jangan mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda saat 
sedang dalam pengaruh zat tersebut. 
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Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.   Peningkatan kepedulian kepada putra atau putri Anda mengenai bahaya penggunaan zat terlarang, dan mengajarkan mereka agar waspada akan pengaruh teman dan 

media sehingga mereka terhindar dari penggunaan zat tersebut. 
2.   Deteksi awal penggunaan zat, yang diikuti dengan konseling oleh petugas kesehatan, terbukti efektif dalam memotivasi remaja untuk menghentikan penggunaan atau  

mengurangi risiko yang berbahaya bagi mereka. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 
1.  Bicaralah dengan putra atau putri Anda mengenai bahaya penggunaan tembakau, alkohol, atau zat terlarang lainnya. Lakukan hal ini pada awal usia remaja. Jangan 

tunggu hingga mereka mulai menggunakannya. 
2.  Diskusikan dengan putra atau putri Anda pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh teman-teman dan gambar di media yang dapat meyakinkan mereka agar mencoba zat 

terlarang tersebut jelaskan mengenai pentingnya membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. 
3.   Tegaskan perilaku seperti apa yang Anda harapkan dari mereka berikan contoh yang baik melalui perilaku Anda sendiri. 
4.  Waspadalah dengan tanda-tanda penggunaan zat oleh putra atau putri Anda. Apakah ada tanda-tanda penggunaan zat dan sejak kapan Anda mulai mengetahuinya, 

bicarakan masalah ini, dan mintalah bantuan petugas kesehatan secara bersama-sama. 
 
 

7. Cedera yang tidak disengaja 
Cedera adalah penyebab utama kematian dan disabilitas pada remaja. banyak remaja yang mati atau luka parah akibat kecelakaan lalu lintas (baik sebagai pengendara 
sepeda motor dan sepeda, mobil, atau sebagai penumpang dan pejalan kaki). Banyak remaja juga kehilangan nyawa karena tenggelam dan jatuh. Cedera dapat muncul 
dimana saja – di rumah, di tempat belajar dan bekerja, di jalanan dan di manapun dimasyarakat. Cedera dapat, dan harus, dicegah. 
 
Pesan bagi remaja 
Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperkecil kesempatan bahwa Anda akan menderita atau terbunuh akibat cedera : 
 
 
Kecelakaan lalu lintas: 
1.   Belajar dan hormati peraturan lalu lintas sebagai pengendara sepeda, sepeda motor atau mobil. 
2.   Perhatikan keadaan lalu lintas saat Anda berjalan kaki di trotoar atau tepi jalan. 
3.  Selalu memasang sabuk pengaman saat mengemudi. Selalu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor atau sepeda. Mungkin rasanya tidak nyaman dan tidak 

kelihatan menarik, tetapi keduanya dapat menyelamatkan hidup Anda. 
4.  Baik pengendara/ pengemudi dan pejalan kaki, berhati-hatilah saat gelap, atau jika jarak pandang tertutup hujan atau kabut. Bila perlu, pakailah baju yang berwarna 

terang atau bahan yang bisa memantulkan cahaya untuk memberi sinyal pada pengendara lain tentang keberadaan Anda. 
5.   Jangan mengendara atau mengemudi saat Anda sedang sakit, atau setelah minum alkohol atau menggunakan zat lain yang dapat mempengaruhi pikiran Anda. 
6.   Jangan masuk ke dalam mobil atau menaiki sepeda motor jika pengemudi/pengendara telah mengkonsumsi alkohol atau zat lain 
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Tenggelam: 
1.  Belajarlah berenang, bila ada kesempatan. 
2.  Hindari masuk ke dalam air yang kedalamannya lebih tinggi dari pinggang jika Anda tidak bisa berenang. 
3.  Bahkan jika Anda bisa berenang, jangan berenang saat Anda sedang mengkonsumsi alkohol atau zat lain. 
 
Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1. Anda dapat membantu putra atau putri mencegah cedera dengan membahas tentang risiko-risiko yang mungkin muncul dengan anak-anak Anda, dan mengajari mereka 

cara menghindari cedera untuk diri mereka dan orang lain. 
2. Memastikan bahwa mereka paham cara merespons (menanggapi) jika dan saat seseorang terluka – termasuk cara meminta bantuan – sehingga dapat menyelamatkan       

jiwa. 
3. Bekerja sama dengan keluarga atau masyarakat untuk menciptakan rumah dan lingkungan – termasuk tempat belajar dan bekerja – yang aman, akan mengurangi   

kemungkinan putra atau putri Anda, dan juga orang lain, mengalami cedera. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 
1.  Bicarakan dengan putra atau putri Anda, berbagai risiko dan akibat dari cedera. 
2. Ajari mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi kemungkinan mengalami cedera, dan bagaimana cara merespons (menanggapi) ketika seseorang 

mengalaminya. 
3.  Jelaskan perilaku apa yang Anda harapkan dari mereka, dan berikan contoh yang baik melalui perilaku Anda sendiri. 
 
Kecelakaan lalu lintas: 
1.  Ajarilah putra atau putri Anda mengenai pentingnya mengemudi yang aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pastikan juga bahwa kendaraan mereka dalam keadaan 

baik. 
2. Bicaralah dengan mereka mengenai pentingnya memperhatikan keadaan lalu lintas baik sebagai pengemudi maupun pejalan kaki, terutama saat kondisi penerangan 

buruk, hujan atau kabut menurunkan jarak pandang. 
3. Bicaralah dengan mereka agar tidak mengemudi/berkendara saat mereka merasa lelah atau tidak sehat, atau jika mereka sedang dalam pengaruh alkohol atau zat 

lainnya. Bantulah mereka untuk menentukan apa yang harus dilakukan jika pengemudi kendaraan/pengendara sepeda motor mereka mengkonsumsi alkohol atau zat 
lain. 

 
Tenggelam: 
Ajaklah putra atau putri Anda untuk belajar berenang. Tegaskan bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam air yang kedalamannya lebih tinggi dari pinggang mereka. 
Tegaskan bahwa mereka tidak boleh berenang jika sedang mengkonsumsi alkohol atau zat lain, meskipun mereka bisa berenang. 
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8. Kekerasan dan penganiayaan 
Kekerasan dan penganiayaan merupakan penyebab nyeri dan penderitaan, dan bahkan kematian pada remaja. Keduanya dapat bersifat fisik, psikologis atau seksual. 
 
Baik remaja putra maupun putri dapat mengalami segala jenis kekerasan dan penganiayaan. Keduanya dapat terjadi di rumah dan lingkungan masyarakat, dan dapat 
dilakukan oleh anggota keluarga, orang dewasa dan remaja lain, yang dikenal atau tidak dikenal oleh remaja. Pada banyak kasus, pelaku akan membuat korban merasa 
bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menerima tindak kekerasan dan penganiayaan tersebut. Selain efek langsung, kekerasan dan penganiayaan dapat dicegah dan 
saat keduanya terjadi, harus ditanggapi dengan efektif dan sensitif. 
 
Pesan bagi remaja 
1.   Bicarakan dengan orang tua Anda atau orang dewasa yang bertanggung jawab tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk menghindari tindak kekerasan. 
2.   Jauh diri sedapat mungkin dari tempat-tempat dimana ada kemungkinan Anda mengalami kekerasan. 
3.   Jika Anda sedang berada dalam situasi yang mengancam, kaburlah secepat mungkin. 
4.  Jika seseorang sedang memaksa Anda untuk melakukan hubungan seksual, tolaklah dengan tegas dengan kata-kata dan tindakan bahwa Anda tidak mau melakukannya. 

Tinggalkan segera tempat tersebut dan bila perlu panggil bantuan. 
5. Ketidaksetujuan dan perselisihan kadang dapat terjadi. Bila terjadi, tetaplah tenang dan hadapi dengan sikap yang tidak melakukan kekerasan. Cobalah untuk 

menghindari terjadinya kekerasan atau hindari menanggapi hasutan dengan kekerasan.  
6.  Jika Anda disiksa secara fisik atau seksual atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, laporkan kepada teman, orang tua Anda, atau orang dewasa 

yang bisa dipercaya. Mereka dapat memberikan Anda dukungan yang diperlukan, membantu mencegah peristiwa tersebut terulang kembali, dan membantu membawa 
pelaku untuk diadili. 

 
Pesan bagi orang tua 
Apa yang harus Anda ketahui: 
1.  Dengan membicarakan masalah kekerasan ini dengan putra atau putri Anda dapat membantu mereka untuk melindungi diri. Mereka juga akan cenderung meminta 

bantuan bila menjadi korban kekerasan. 
2.  Bekerja sama dengan orang tua lain atau orang lain untuk memerangi kekerasan di lingkungan masyarakat dapat menyelamatkan jiwa putra atau putri dan banyak anak 

dan remaja lain. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 
Bicarakan dengan putra atau putri Anda tentang bagaimana cara menghindari kekerasan, dan apa yang harus mereka lakukan jika mengalami kekerasan. Anda dapat 
mengungkapkan topik-topik berikut: 
1.  Ketidaksetujuan dan perselisihan (jika dan saat sedang terjadi) harus dihadapi dengan sikap yang tenang; 
2.  Bahaya membawa, mengancam orang lain dengan menggunakan senjata; 
3.  Tempat-tempat dimana mereka mungkin mengalami kekerasan harus dihindari; 
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4.  Pilihan untuk kabur jika mereka merasa terancam; 
5.  Bagaimana cara menolak dengan tegas permintaan hubungan seksual yang tidak diinginkan dengan kata-kata dan tindakan, dan memanggil bantuan bila diperlukan. 
6.  Anda atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab harus diberi tahu jika dan saat mengalami kekerasan. 
7.  Menjadi panutan yang baik; jangan menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah dengan putra atau putri Anda, atau dengan orang lain dan 
8. Bekerja sama dengan anggota masyarakat lain untuk meningkatkan kepedulian tentang bahaya kekerasan, berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan 

membawa pelaku untuk diadili. 
 
Berdasarkan PP No 61 tahun 2014, kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Kehamilan 
akibat perkosaan dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kapan terjadinya kasus perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan 
penyidik, psikolog dan/ atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. 
 
 

9. Pencegahan kehamilan dan kontrasepsi 
 
Edukasi mengenai bahaya seks pranikah, dilakukan dengan urutan ABC. 
A atau abstinence berarti tidak melakukan hubungan seksual. 
B atau be faithful berarti setia pada satu pasangan. 
C atau contraception yaitu menggunakan kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan dan mencegah penularan infeksi menular seksual (kondom). 
 
Bila sudah terlanjur terjadi hubungan seksual dan klien tidak menginginkan kehamilan, kontrasepsi darurat hanya dapat digunakan hingga maksimal 72 jam setelah 
berhubungan seksual. Kontrasepsi darurat dapat berupa oral ataupun alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Pelayanan kontrasepsi darurat harus diberikan melalui 
konseling terlebih dahulu. Setelah lebih dari 72 jam namun di bawah 7 hari, kontrasepsi darurat oral tidak lagi efektif dan dapat dilakukan pemasangan AKDR. Bila 
hubungan seksual sudah berlangsung lebih dari 7 hari, maka kemungkinan besar sudah terjadi implantasi. 
 
Pada klien yang tidak ingin hamil, ajarkan bagaimana cara menggunakan kontrasepsi pilihannya. Pada klien atau orang tua yang ingin mengetahui cara mencegah 
kehamilan, jelaskan syarat-syarat untuk berbagai jenis kontrasepsi, dan bantu klien mengidentifikasi kontrasepsi yang paling cocok bagi remaja sesuai dengan pilihan dan 
kebutuhannya. Diskusikan dengan klien mengenai efektivitas pilihan yang tersedia dalam mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV. 
 
Kontrasepsi 
Pada umumnya, klien sudah pantas untuk menggunakan alat kontrasepsi dan harus memiliki akses untuk mendapatkan berbagai pilihan kontrasepsi. Banyak dari         
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dewasa juga berlaku untuk klien yang berusia muda.  
 
Usia sendiri tidak berhubungan dengan alasan medis untuk menolak penggunaan alat kontrasepsi. Beberapa kekhawatiran pernah diungkapkan mengenai penggunaan alat 
kontrasepsi jenis tertentu pada remaja (contohnya kekhawatiran yang berhubungan dengan massa tulang pada pengguna suntikan progesteron tunggal yang berusia 
dibawah 18 tahun), keadaan ini harus diseimbangkan dengan menyebutkan keuntungan penggunaan untuk mencegah kehamilan.  
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Faktor perilaku dan kondisi sosial merupakan pertimbangan yang penting pada pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai bagi remaja. Remaja merupakan kelompok yang 
beragam dan karena itu kebutuhannya sangat berbeda pada setiap individu. Remaja yang telah menikah, memiliki seorang anak dan ingin menunda kehamilan kedua akan 
memerlukan kontrasepsi yang sangat berbeda dibandingkan dengan remaja yang belum menikah yang mungkin melakukan sejumlah hubungan seksual biasa selama 
beberapa bulan.  
 
Kelompok dan lingkungan juga penting. Beberapa kelompok remaja dimanapun, dan hampir semua remaja di lingkungan tertentu, memiliki resiko yang tinggi terhadap 
infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV. Pencegahan terhadap IMS juga harus dipertimbangkan bersamaan dengan pencegahan kehamilan.  
 
Edukasi (pendidikan) dan konseling yang cukup baik sebelum dan pada saat pemilihan metode kontrasepsi, akan membantu remaja membuat keputusan yang matang dan 
sukarela sesuai dengan keputusan mereka.  
 
Biaya untuk memperoleh alat kontrasepsi juga harus dipertimbangkan karena dapat menjadi hambatan bagi beberapa remaja. Berbagai cara yang dilakukan harus dapat 
memastikan bahwa biaya untuk membeli alat kontrasepsi tidak akan menjadi hambatan bagi remaja untuk dapat menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai.  
 
Kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi pada remaja  
Beberapa kondisi medis harus dipertimbangkan sebelum memberikan kontrasepsi pada remaja. Karena beberapa kondisi medis merupakan kontraindikasi mutlak (tidak 
boleh digunakan) untuk penggunaan alat kontrasepsi, tetapi hampir semua keadaan medis tidak mempengaruhi. Keadaan medis yang sesuai dengan remaja disebutkan 
pada tabel di halaman selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, perhatikan “Kriteria Kelayakan Medis untuk Penggunaan Kontrasepsi”, WHO, Edisi ketiga, 2004. 
 
 

Kondisi Kontrasepsi 

Sedang hamil Kontrasepsi tidak dibutuhkan  
Kondom boleh digunakan untuk mencegah infeksi  

Sedang menyusui – kurang dari 6 minggu pasca 
melahirkan  
 

Kontrasepsi hormonal tidak boleh digunakan  
Metode perlindungan (Barrier Method) boleh digunakan  

Sedang menyusui – 6 minggu hingga 6 bulan 
pasca melahirkan  

Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan kecuali cara lain tidak tersedia  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Sedang menyusui – lebih dari 6 bulan pasca 
melahirkan  

Kontrasepsi kombinasi dan progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Kurang dari 21 hari pasca melahirkan dan tidak 
menyusui  

Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan kecuali cara lain tidak tersedia  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  
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Lebih dari 21 hari pasca melahirkan dan tidak 
menyusui 

Kontrasepsi kombinasi dan progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Hipertensi: tekanan sistolik lebih dari 160 dan 
diastolik lebih dari 100 mmHg  

Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan  
Depot medroxy-progesterone acetate (DMPA) tidak boleh digunakan kecuali cara lain tidak tersedia; 
kontrasepsi progesteron tunggal lain boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh dilakukan 

Hipertensi: tekanan sistolik 140-159 dan diastolik 
90-99 mmHg  

Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan kecuali cara lain tidak tersedia  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Riwayat deep vein thrombosis (thrombosis vena 
dalam) atau emboli (sumbatan) paru  

Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Kelainan pembekuan darah yang dketahui  Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Migrain dengan aura  Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan  
Kontrasepsi progesteron tunggal boleh digunakan  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Hepatitis virus aktif  Kontrasepsi hormonal kombinasi tidak boleh digunakan  
Kontrasepsi progesteron tunggal tidak boleh digunakan kecuali cara lain tidak tersedia  
Metode perlindungan boleh digunakan  

Sedang dalam pengobatan TB (konsumsi OAT) Kontrasepsi hormonal jangan digunakan karena efektivitasnya menurun 

 
 

10. HIV 
Informasi yang diberikan dan segala gangguan yang harus dibahas sebelum dilakukan pemeriksaan HIV : 
1.   Periksalah pemahaman remaja dan orang tua/wali mengenai informasi penting mengenai HIV. 

• Apa yang dimaksud dengan HIV? 
• Bagaimana penyebaran HIV (dan bagaimana HIV tidak menyebar)? 
• Apa efek dari HIV bagi tubuh? 
• Apa yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap orang yang diketahui mengidap HIV? 

(Bila perlu, isi jenjang pengetahuan dan perbaiki pemahaman yang salah) 
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2.   Berikan informasi penting mengenai pemeriksaan HIV. 
(i)    Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan`HIV? 

Pemeriksaan HIV adalah pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mendeteksi adanya zat kimia alami (antibodi) yang dihasilkan tubuh sebagai respon terhadap adanya 
kuman HIV di dalam tubuh. Antibodi ini diproduksi oleh tubuh 8-12 minggu setelah terinfeksi dengan HIV. 
 

(ii)   Apa yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan HIV positif atau negatif? 
Hasil pemeriksaan positif artinya bahwa seseorang yang telah menjalani pemeriksaan terinfeksi HIV. Hasil pemeriksaan negatif artinya orang telah menjalani 
pemeriksaan tidak terinfeksi HIV. Tetapi, seperti disebutkan di atas, antibodi yang terdeteksi melalui pemeriksaan HIV tidak dihasilkan hingga 8-12 minggu setelah 
infeksi HIV. Karena itu, sebelum 3 bulan setelah infeksi, hasil pemeriksaan dapat menunjukkan hasil negatif meskipun orang tersebut telah terinfeksi HIV. 

 
(iii)  Mengapa kita harus melakukan pemeriksaan HIV? 

Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang tepat untuk melakukan pemeriksaan HIV : 
• Hak asasi untuk mengetahui kondisi kesehatan pribadi 
• HIV menurunkan kekebalan tubuh 
• Ada obat untuk mengendalikannya 
• Penyakit tumpangan bisa diobati 
• Pencegahan penularan lanjut dapat dilakukan 
• ODHA bisa tetap sehat, produktif, dan mandiri 
• Petugas kesehatan dapat memberikan pengobatan yang efektif untuk mencegah multiplikasi (bertambah banyak) kuman HIV di tubuh 
• Petugas kesehatan dapat memberikan pengobatan untuk mencegah atau mengobati penyakit lain akibat adanya HIV di tubuh (contohnya tuberkulosis) 
• Bila seorang wanita yang terinfeksi HIV ingin memiliki anak, ia dapat diberikan obat-obatan untuk mengurangi resiko menularkan HIV dari tubuhnya ke janin (di dalam  

kandungan) 
• Dengan mengetahui apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak akan membantu untuk mengambil keputusan yang perlu untuk melindungi penderita dan orang lain dari 

infeksi 
 
3.   Yakinkan pasien dan orang tua/wali mengenai kerahasiaan dan dukungan yang sedang diberikan. 

Pertama, yakinkan remaja bahwa hasil pemeriksaan tidak akan ditunjukkan kepada orang lain. Kerahasiaan bersifat terbatas untuk orang-orang yang terlibat demi 
kesehatannya. Ada paket layanan komprehensif berkesinambungan. Kedua, yakinkan remaa bahwa bila ia terbukti terinfeksi HIV, apapun akan dilakukan agar ia 
mendapat perawatan dan dukungan baik di tempat pemeriksaan maupun dari orang lain. 

 
4.  Pemeriksaan labotaroium dilakukan sesuai indikasi medis atau untuk tujuan deteksi dini. Apabila orang tua/wali pasien menyetujui pemeriksaan, skrining HIV dapat 

dilakukan. Tetapi apabila orang tua/wali pasien menolak pemeriksaan skrining HIV, makan orang tua/wali harus menandatangani surat penolakan. 
 
Informasi yang diberikan bila hasil pemeriksaan positif: 
• HIV ada obatnya; 
• Ada layanan komprehensif berupa pencegahan, pengobatan, dan dukungan 
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• Berikan empati dan tenangkan remaja; 
• Jelaskan pentingnya minum ARV seumur hidup; 
• Jelaskan dukungan yang tersedia: 

Mintalah remaja menyebutkan satu atau dua orang yang dia suka, percaya, dan mau membantu, bisa orang tua, anggota keluarga la in, atau teman-teman yang dapat 
menjadi sumber dukungan yang berharga 

• Jelaskan kontrol rutin; 
• Jelaskan bagaimana mencegah penularan lebih lanjut 
 
Informasi yang diberikan bila hasil pemeriksaan negatif: 
• Bila perlu, diperiksa 3 bulan lagi; 
• Tegaskan pentingnya pencegahan terus-menerus agar hasil tetap negatif, seperti perubahan perilaku, penggunaan alat pelindung, tidak menggunakan jarum bersamaan, 

dan lain-lain. 
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11. Rekomendasi imunisasi  
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LAMPIRAN: 
 

1. Status pasien remaja (hal 174) 

2. Chart IMT berdasarkan umur (hal 180) 

3. Grafik Tinggi Badan (TB) berdasarkan umur (hal 182) 

4. Skala Tanner (hal 184) 

5. Daerah Endemik Malaria (hal 187) 

6. Status Berhenti Merokok (hal 190) 

7. Kuesioner Adiksi Nikotin (Fagerstrom) (hal 191) 

8. Surat Izin Praktik Bidan dan Surat Izin Kerja Bidan (hal 192) 

9. Kewenangan Dokter, Perawat, Bidan (hal 193) 

10. Informed Consent (hal 201) 

11. Lembar Penolakan Tindakan Medis (hal 202) 

 



 

 

 

 

 

 

174 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

LAMPIRAN 1  
 

STATUS PASIEN REMAJA  
PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I .............................................................................. 

 

1. IDENTITAS REMAJA  

Nama klien  

Jenis Kelamin 1. Laki-laki                     2. Perempuan 

Umur/Tempat Tgl Lahir  

Alamat  

No Telp / HP  

Suku Bangsa  

Tempat Tinggal 1. Tinggal dengan orang tua 2. Asrama 3. Kontrak 4. Lain-lain 

Sekolah/Kelas .........................../............................ 

Pekerjaan  

Anak Ke....../ Dari....... .........................../............................. 

Pendidikan Ayah/Ibu .........................../............................. 

Pekerjaan Ayah/Ibu ........................./.............................. 

Status Perkawinan Orang Tua 1. Menikah 2. Cerai 3. Berpisah tanpa 

cerai 

4. Lain-lain 

Status Pernikahan 1. Belum menikah 2. Menikah 3. Janda/Duda 4. Lain-lain 

 

2. ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN FISIK 

Keluhan Utama  

Lanjutkan anamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai algoritma yang tepat 

Riwayat penyakit sekarang  

 

NO 
REGISTER 

KUNJUNGAN KE : TGL :  Petugas 
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Pemeriksaan fisik  

Kesadaran  

Tekanan darah                                         mmHg 

Frekuensi nadi                                         x/menit 

Frekuensi napas                                         x/menit 

Suhu 0C 

Status gizi BB (kg): TB (m): IMT (kg/m2): 

Status gizi berdasarkan IMT 

(lingkari salah satu): 

Gizi buruk / gizi kurang / normal / 

gizi lebih / obes 

Kepala  

Mata  

THT Telinga 

 

 

 Hidung  

   

 

Tenggorok 

 

Jantung { 

Paru  

Abdomen  

Ekstremitas  

Kulit  

Genital  

Anus  

Klasifikasi (diagnosis) sesuai algoritma  
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Anamnesis HEEADSSS 

Home  

Employment/Education  

Eating  

Activity  

Drugs  

Sexuality  

Safety  

Suicide/depression  

Lanjutkan anamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai algoritma berdasarkan masalah HEEADSSS yang ditemukan 

Anamnesis algoritma sesuai temuan 

HEEADSSS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Klasifikasi (diagnosis) berdasarkan 

pendekatan HEEADSSS 

 

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM (lakukan yang relevan dengan keluhan klien remaja) 

Hemoglobin  

Leukosit  

Trombosit  

Pemeriksaan diagnostik malaria  
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Analisis feses  

Urinalisis  

Tes kehamilan  

Pemeriksaan duh tubuh uretra/vagina  

 

 

4. KLASIFIKASI SESUAI ALGORITMA DAN TATA LAKSANA 

 

NO ALGORITMA KLASIFIKASI TATA LAKSANA 

1 Tumbuh kembang: gizi kurang/gizi lebih   
 

2 Tumbuh kembang: postur pendek   

3 Tumbuh kembang: pubertas   
 

4 Kesehatan reproduksi: masalah menstruasi  
 

 

5 Kesehatan reproduksi: infeksi menular  
Seksual 

  
 
 

6 Kesehatan reproduksi: masalah kehamilan   
 

7 Masalah kesehatan jiwa   
 

8 Masalah kulit   
 

9 Masalah THT   
 

10 Masalah nyeri kepala   
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11 Masalah nyeri perut   
 
 

12 Masalah ketajaman penglihatan   
 
 

 

 

TENAGA KESEHATAN PEMERIKSA......................................... 

 

 

KONSELING 

 

MASALAH  UTAMA 

 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 

ALTERNATIF PEMECAHAN 

MASALAH 

 

 

KEPUTUSAN TINDAKAN KLIEN 

 

 

OBSERVASI 

 

 

 

NAMA KONSELOR :.........................................    PARAF :.................. 
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KUNJUNGAN SELANJUTNYA............... 

Kunjungan ke Tanggal 

kunjungan 

Masalah Assessment/ 

Analisis 

Tidak Lanjut Paraf 
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LAMPIRAN 2 
Grafik Indeks Massa Tubuh (IMT) Berdasarkan Umur untuk Remaja Laki-laki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBESITAS / SANGAT GEMUK 

GEMUK 

SANGAT KURUS 

NORMAL 

NORMAL 

KURUS 

NORMAL 
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Grafik Indeks Massa Tubuh (IMT) Berdasarkan Umur untuk Remaja Perempuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBESITAS / SANGAT GEMUK 

GEMUK 

NORMAL 

SANGAT KURUS 

KURUS 

NORMAL 

NORMAL 
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LAMPIRAN 3 :  
Grafik Tinggi Badan (TB) Berdasarkan Umur untuk Remaja Laki laki 

NORMAL 

PENDEK 
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Grafik Tinggi Badan (TB) Berdasarkan Umur untuk Remaja Perempuan 

NORMAL 

PENDEK 
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LAMPIRAN 4  : 
SKALA TANNER 
Deteksi dini masalah reproduksi remaja adalah suatu upaya agar peserta didik dapat mengenal dan memahami organ reproduksinya sendiri 
sebagai langkah awal bila ditemukan kelainan. Pengenalan organ reproduksi bagi remaja berkaitan dengan proses tumbuh kembang peserta 
didik di masa pubertas. Pemahaman organ reproduksi ini menggunakan skala Tanner yang mudah dimengerti dan dijawab oleh siswa. 
 
Gambar Perkembangan pubertas 

 
Puteri 
A. 

 

B 
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Keterangan gambar kesehatan reproduksi puteri: 

Gambar Karakteristik 

I A. Prepubertas, tak terdapat jaringan payudara 
B. Rambut pubis tidak ada 

II A. Pembesaran areola dan timbulnya breast-bud 
B. Timbul rambut halus di pubis 

III A. Pembesaran areola dan payudara sebagai satu gunung 
B. Rambut pubis menjadi ikal disekitar pubis 

IV A. Timbul tonjolan ke 2 diatas bukit pertama 
B. Rambut pubis menyebar ke lateral dan atas 

V A. Payudara dewasa dengan single-contour 
B. Distribusi rambut pubis dewasa 

 

Putera 

 
 
Keterangan gambar kesehatan reproduksi putera : 

Gambar Karakteristik 

I Prepubertas, panjang testes < 2.5 cm 
Tidak ada rambut pubis 

II Diameter testes > 2.5 cm, skrotum menipis dan berwarna merah 
Timbul rambut pubis terutama di pangkal penis 

III Terjadi pembesaran penis, testis lebih besar 
Rambut pubis lebih tebal, jadi ikal dan terutama di mons pubis 

IV Penis dan testis menjadi lebih besar, skrotum menjadi lebih hitam 
Rambut pubis dewasa tetapi belum sampai ke paha 

V Genitalia ukuran dan bentuk dewasa  
Rambut pubis sampai ke medial paha 
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Langkah yang harus dilakukan berdasarkan hasil pengisian kuesioner: 

a. Kesehatan reproduksi peserta didik puteri: 
1. Untuk pertanyaan nomor 1, bila ditemukan jawaban < 8 tahun atau > 15 tahun : terdapat risiko masalah pubertas 
2. Untuk pertanyaan nomor 2, bila ditemukan jawaban ‘tidak’ dirujuk ke puskesmas. 
3. Untuk pertanyaan nomor 3, 4 dan 5, bila ditemukan jawaban ‘ya’, dirujuk ke puskesmas. 
4. Bila pada gambar, peserta didik melingkari gambar A. 1 dan atau B.1 dan usia anak minimal 15 tahun, maka dirujuk ke puskesmas. 

b. Kesehatan reproduksi peserta didik putera 
1. Untuk pertanyaan nomor 1, bila ditemukan jawaban ‘belum pernah’, maka perlu mendapat perhatian guru pembina UKS/ guru BK. 
2. Untuk pertanyaan 2 dan 3, bila ditemukan jawaban ‘ya’, maka dirujuk ke puskesmas. 
3. Bila pada gambar, peserta didik melingkari gambar 1 dan usia anak minimal 14 tahun, maka perlu dirujuk ke puskesmas. 
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LAMPIRAN 5  : 
TABEL DAFTAR DAERAH ENDEMIK MALARIA TAHUN 2014 

No Provinsi No Provinsi No Provinsi
1 Aceh 1 Kab. Aceh Besar 4 Sumatera Selatan 1 Kab. OKU 8 Riau 1 Kampar

2 Kab. Pidie 2 Kab. Musi Rawas 2 Pelalawan
3 Kab. Aceh Timur 3 Muara Enim 3 Ind. Hulu
4 Kab. Aceh Jaya 4 Lahat 4 Ind. Hilir
5 Kab. Aceh Barat Daya 5 Lubuk Linggau 5 Rokan Hilir
6 Kab. Nagan Raya 6 Banyuasin 6 Siak
7 Kab. Aceh Barat 7 OKU Timur
8 Kab. Aceh Singkil 8 Musi Rawas Utara 9 Jambi 1 Batang Hari
9 Kab. Siemeulu 9 Penukal Abab Lematang 2 Muaro Jambi

 Ilir 3 Tanjab Barat
2 Sumatera Utara 1 Kab. Langkat 4 Tanjab Timur

2 Kab. Asahan 5 Bangka Belitung 1 Bangka Barat 5 Merangin
3 Kab. Tapanuli Tengah 2 Bangka Tengah 6 Sarolangun
4 Kab. Tapanuli Utara 3 Bangka Selatan 7 Bungo
5 Kab. Mandailing Natal 8 Tebo
6 Kab. Nias 6 Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Utara
7 Kab. Nias Selatan 2 Kab. Bengkulu Selatan 10 Lampung 1 Kota Bandar Lampung
8 Kab. Dairi 3 Kota Bengkulu 2 Kab. Lampung Selatan
9 Kab. Batu Bara 4 Kab. Muko-Muko 3 Kab. Lampung Barat

10 Kab. Padang Lawas Utara 5 Kab. Seluma 4 Kab. Tanggamus
11 Kab. Padang Lawas 6 Kab. Kaur 5 Kab. Pesawaran
12 Kab. Labuhan Batu Utara 7 Kab. Bengkulu Tengah

11 Banten 1 Kab. Lebak
3 Sumatera Barat 1 Kab. Pesisir Selatan 7 Kepulauan Riau 1 Bintan 2 Kab. Pandeglang

2 Kota Sawah Lunto 2 Karimun
3 Kab Kepulauan Mentawai 3 Lingga 12 Jawa Barat 1 Kab. Sukabumi

4 Natuna 2 Kab. Garut
5 Kep. Anambas 3 Kab. Tasikmalaya

Kab/KotaKab/Kota Kab/Kota
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No Provinsi No Provinsi No Provinsi
13 Jawa Tengah 1 Kab. Jepara 18 Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar 22 Sulawesi Utara 1 Kota Manado 

2 Kab. Banyumas 2 Kab. Tanah Laut 2 Kab. Minahasa
3 Kab. Banjarnegara 3 Kab. Tapin 3 Kab. Bolmong Utara
4 Kab. Purbalingga 4 Kab. HSS 4 Kab. Minahasa Tenggara
5 Kab. Cilacap 5 Kab. HST 5 Kota Bitung 
6 Kab. Purworejo 6 Kab. Tabalong 6 Kab. Kep.Sangihe
7 Kab. Kebumen 7 Kab. Kotabaru 7 Kab. Bolmongondow

8 Kab. Tanah Bumbu 8 Kab. Sitaro
14 DI Yogyakarta 1 Kab. Kulon Progo 9 Kab. Balangan 9 Kab. Minahasa Selatan

10 Kab. Minahasa Utara
15 Jawa Timur 1 Kab. Madiun 19 Kalimantan Utara 1 Kab. Malinau 11 Kab. Kep.Talaud

2 Kab. Nunukan 12 Kota Tomohon
16 Kalimantan Barat 1 Kota Singkawang 3 Kab. Bulungan

2 Kab. Sambas 4 Kab. Tana Tidung 23 Sulawesi Tengah 1  Kab. Donggala
3 Kab. Bengkayang 2  Kab. Parigi Moutong
4 Kab. Landak 20 Kalimantan Tengah 1 Kab. Lamandau 3  Kab. Poso
5 Kab. Sanggau 2 Kab. Seruyan 4  Kab. Morowali
6 Kab. Sekadau 3 Kab. Kotawaringin Timur 5  Kab. Tojo Una - Una
7 Kab. Sintang 4 Kab. Katingan 6  Kab. Banggai
8 Kab. Melawi 5 Kota Palangka Raya 7  Kab. Banggai Kepulauan
9 Kab. Kapuas Hulu 6 Kab. Gunung Mas 8  Kab. Toli - Toli

10 Kab. Ketapang 7 Kab. Pulang Pisau 9  Kab. Buol
11 Kab. Kayong Utara 8 Kab. Kapuas 10  Kab. Sigi
12 Kab. Kubu Raya 9 Kab. Barito Selatan

10 Kab. Murung Raya 24 Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton
17 Kalimantan Timur 1 Kab. Kutai Kartanegara 2 Kab. Muna

2 Kab. Kutai Timur 21 Gorontalo 1 Kab. Gorontalo 3 Kota Baubau
3 Kab. Kutai Barat 2 Kab. Boalemo 4 Kab. Wakatobi
4 Kab. Paser 3 Kab. Pohuwato 5 Kab. Bombana
5 Kab. Penajam Paser Utara 4 Kab. Bone Bolango 6 Kab. Buton Utara

5 Kab. Gorontalo Utara

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
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No Provinsi No Provinsi No Provinsi
25 Sulawesi Selatan 1 Kab. Bulukumba 11 Kab. Alor 31 Papua 1 Kab. Jayapura

2 Kab. Enrekang 12 Kab. Lembata 2 Kota Jayapura
3 Kab. L u w u 13 Kab. Flores Timur 3 Kab. Keerom
4 Kab. Luwu Timur 14 Kab. Sikka 4 Kab. Sarmi
5 Kab. Luwu Utara 15 Kab. Ende 5 Kab. Biak Numfor
6 Kab. Pangkep 16 Kab. Nagekeo 6 Kab. Supiori
7 Kab. Selayar 17 Kab. Ngada 7 Kab. Merauke
8 Kab. Sinjai 18 Kab. Manggarai Timur 8 Kab. Mappi
9 Kab. Tana Toraja 19 Kab. Manggarai 9 Kab. Boven Digoel

10 Kab. Toraja Utara 20 Kab. Manggarai Barat 10 Kab. Nabire
21 Kab. Sabu Raijua 11 Kab. Kepulauan Yapen

26 Sulawesi Barat 1 Kab. Mamuju 12 Kab. Mimika
2 Kab. Majene 29 Maluku 1 Kota Ambon 13 Kab. Paniai
3 Kab. Mamasa 2 Kab. Maluku Tengah 14 Kab. Asmat
4 Kab. Mamuju Utara 3 Kab. Maluku Tenggara 15 Kab. Waropen

4 Kab. Maluku Tenggara Barat 16 Kab. Jayawijaya
27 NTB 1 Kab. Lombok Barat 5 Kab. Buru

2 Kab. Lombok Timur 6 Kab. Seram Bagian Barat 32 Papua Barat 1 Kota Sorong
3 Kab. Lombok Utara 7 Kab. Seram Bagian Timur 2 Kab.  Sorong
4 Kab. Sumbawa Barat 8 Kab. Kepulauan Aru 3 Kab. Sorong Selatan
5 Kab. Sumbawa 9 Kota Tual 4 Kab. Raja Ampat
6 Kab. Dompu 10 Kab. Maluku Barat Daya 5 Manokwari
7 Kab. Bima 11 Kab. Buru Selatan 6 Kab. Teluk Bintuni

7 Kab. Teluk Wondama
28 NTT 1 Kab. Sumba Barat Daya 30 Maluku Utara 1 Kab. Ternate 8 Kab. Fak-Fak

2 Kab. Sumba Barat 2 Kab. Tidore Kepulauan 9 Kab. Kaimana
3 Kab. Sumba Tengah 3 Kab. Halmahera Barat
4 Kab. Sumba Timur 4 Kab. Halmahera Utara
5 Kab. Rote Ndao 5 Kab. Halmahera Selatan
6 Kab. Kupang 6 Kab. Halmahera Tengah
7 Kota Kupang 7 Kab. Halmahera Timur
8 Kab. TTS 8 Kab. Sula Kepulauan
9 Kab. TTU 9 Kab. Morotai

10 Kab. Belu 10 Kab. Taliabu

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
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LAMPIRAN 6 STATUS BERHENTI MEROKOK 

CATATAN KLIEN 
IDENTITAS 
Nama : ............................................................. L/P                  Tanggal :  .............................. 
Umur/ tanggal lahir : ...............................................                   No. RM :  .............................. 
Alamat : ................................................................................................................................. 
Pekerjaan   : ............................................. 
Pendidikan : ............................................. 
Status pernikahan : ..................................         Jumlah anak : ............... orang 
No. telp/ HP : ........................................... 

Topik Uraian 

I. Identifikasi awal  
 status merokok, profil perokok 

a. Usia mulai merokok 
b. Alasan mulai merokok 
c. Lama merokok (tahun) 
d. Jumlah rokok/hari/tahun 
e. Tingkat adiksi (fagerstroom) 
f. Kadar CO udara ekspirasi 

 

TANYAKAN 

 

 

 

 

..................  Indeks Brinkman    : .......... 

................... Skor Fagerstorm    : .......... 

Kadar CO udara ekspirasi:.......ppm 

 

II.    Riwayat berhenti merokok sebelumnya 
a. Jumlah usaha berhenti 
b. Kapan usaha terakhir 
c. Jumlah hari bebas rokok 
d. Metode berhenti yg digunakan 
e. Masalah yang dihadapi 
f. Alasan mulai merokok kembali 

TANYAKAN 

III. Tingkat Perilaku 
a. Tingkat kesiapan (lingkari jawaban) 

 
b. Tingkat motivasi 

               (1 = tidak termotivasi; 10 = sangat  

termotivasi) 

c. Alasan ingin berhenti      

TELAAH 

Sedang memutuskan/ kebulatan niat/ 

persiapan/ aksi/ pemeliharaan 
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IV. Intervensi 
Tanggal berhenti merokok 

Metode berhenti 

 

 

Pilihan terapi : 

              □  Konseling   

              □  Farmakologi/obat 

              □  Lain-lain 

 

TOLONG DAN NASEHATI 

 

 □   Seketika (cold turkey) 

 □   Bertahap 

 □   Penundaan 

Sampaikan : 

-  Dampak buruk merokok 

-  Manfaat berhenti merokok 

-  Tantangan yang akan dihadapi 

 

Tingkatkan motivasi  

 

V. Pertemuan berikutnya 
- Nilai keberhasilan 
- Withdrawal effect 

TINDAK LANJUT 

Tingkatkan motivasi 

Cara atasi withdrawal effect 

 

 

       Klien        : ...................................  Tanda tangan : ...................... 

       Konselor : .................................... Tanda tangan : ...................... 
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LAMPIRAN 7  : 
KUESIONER ADIKSI NIKOTIN (FAGERSTROM) 

1 Berapa banyak rokok yang anda hisap dalam satu hari?  

1-10 ......................................................................................................(0) 
11-20 ....................................................................................................(1) 
21-30 ....................................................................................................(2) 
31 atau lebih ........................................................................................ (3) 

2 Seberapa cepat anda menyalakan rokok pertama anda setelah anda 
terjaga? 

 

Dalam 5 menit ......................................................................................(3) 
6 hingga 30 menit .................................................................................(2) 
31 hingga 60 menit ...............................................................................(1) 
Setelah 60 menit ...................................................................................(0) 

3 Rokok mana yang paling anda tidak relakan untuk dihentikan?  

Rokok pertama pada pagi hari ..............................................................(1) 
Lainnya ..................................................................................................(0) 

4 Apakah anda merokok lebih banyak dalam dua jam pertama hari anda 
daripada sisa hari anda?  

 

Tidak .......................................................................................................(0) 
Ya ............................................................................................................(1) 

5 Apakah anda kesulitan menahan rasa ingin merokok di tempat yang 
dilarang seperti bangunan umum, pesawat terbang atau di tempat kerja? 

 

Tidak .......................................................................................................(0) 
Ya ............................................................................................................(1) 

6 Apakah anda masih merokok ketika anda sakit berat sehingga anda harus 
berbaring dalam sebagian besar waktu anda?  

 

Tidak .......................................................................................................(0) 
Ya ............................................................................................................(1) 

POIN TOTAL 

Skor Fagerstrom : 

0-3 ketergantungan rendah 

4-6 ketergantungan sedang 

7-10 ketergantungan tinggi 



 

 

 

 

 

 

193 MANAJEMEN TERPADU MASALAH KESEHATAN REMAJA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

LAMPIRAN 8 : CONTOH SURAT TUGAS DAN SURAT PELIMPAHAN WEWENANG

(KOP SURAT DINAS KESEHATAN) 
Surat Tugas  

No........../............/......./2015 
 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011  tentang Izin 
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini,  

 Nama   : ..............................   
Tempat/ Tgl. Lahir : .....................  
Alamat  : ..................................  

 
memberikan Surat Tugas untuk Praktik : dr. spesialis./ drg. spesialis*), kepada : 

Nama    : 
Alamat Tempat Praktik : .........................................................  
Nomor STR  : ................................................................  
Nomor SIP Pertama  : ......................................... 
Nomor SIP Kedua  : ........................................ 
Nomor SIP Ketiga  : ........................................ 

 
Surat tugas ini berlaku sejak tanggal .................... sampai dengan 
tanggal.........................................  

 
Ditetapkan di........................  
Pada tanggal ......................  
a.n. Menteri Kesehatan  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …….....… 
 
 
 (………………………………….)  

Tembusan :  
1. Menteri Kesehatan  
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.  
3. Organisasi Profesi;  
*) Sebutkan spesialisasinya, dengankewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya 

 
 

       KOP DINAS KESEHATAN KAB/KOTA............ 
SURAT PELIMPAHAN WEWENANG 

No........../............/......./2015 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ...................................   

Jabatan : .................................... 

Instansi :..................................... 

Melimpahkan wewenang dalam hal pemeriksaan dan penanganan pasien  ......................  

di  (Nama Fasilitas Kesehatan) ..............................,  pada tanggal ............. sampai dengan 

.....................  , kepada:  

Nama    :……………………………….… 

Tempat/ Tanggal Lahir : ....................................... 

Jabatan   : .................................... 

Instansi  : ......................................... 

Untuk melakukan tugas sebagai ................................. ...  di (Nama Fasilitas Kesehatan) 

.................................., dengan alamat......................................... 

Surat tugas ini berlaku dari tanggal................ sampai dengan ........................ 

 

Dikeluarkan di........ 

Pada Tanggal........... 

Kepala Dinas Kesehatan Kab/ Kota.................. 

 

(Nama Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....) 
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LAMPIRAN 9 : 
KEWENANGAN DOKTER, PERAWAT, DAN BIDAN 
Dokter  Perawat Bidan 

UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 UU Keperawatan No 38 Tahun 2014 Permenkes Praktik Bidan No 1464 Tahun 2910 

Pasal 35 Pasal 30 Pasal 9 

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 
registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik 
kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi 
yang dimiliki, yang terdiri atas:  
a. mewawancarai pasien;  
b. memeriksa fisik dan mental pasien;  
c. menentukan pemeriksaan penunjang;  
d. menegakkan diagnosis;  
e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan 

pasien;  
f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran 

gigi;  
g. menulis resep obat dan alat kesehatan;  
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter 

gigi;  
i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang 

diizinkan; dan  
j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi 

yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada 
apotek.  

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan 
Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, 
Perawat berwenang:  

a. melakukan pengkajian Keperawatan secara 
holistik;  

b. menetapkan diagnosis Keperawatan;  
c. merencanakan tindakan Keperawatan;  
d. melaksanakan tindakan Keperawatan;  
e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;  
f. melakukan rujukan;  
g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat 

sesuai dengan kompetensi;  
h. memberikan konsultasi Keperawatan dan 

berkolaborasi dengan dokter;  
i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; 

dan  
j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat 

kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis 
atau obat bebas dan obat bebas terbatas.  

(2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan 
Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, 
Perawat berwenang: 

a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan 
masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok 
masyarakat;  

b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan 
masyarakat;  

c. membantu penemuan kasus penyakit;  
d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan 

Bidan  dalam  menjalankan   praktik,  berwenang  
untuk  memberikan  pelayanan  yang meliputi: 
a. pelayanan  kesehatan  ibu; 
b. pelayanan  kesehatan  anak; dan 
c. pelayanan  kesehatan  reproduksi  perempuan  dan 

Keluarga  Berencana. 
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masyarakat;  
e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan 

masyarakat;  
f. melakukan rujukan kasus;  
g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan 

kesehatan masyarakat;  
h. melakukan pemberdayaan masyarakat;  
i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan 

masyarakat;  
j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan 

masyarakat;  

k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; 

l. mengelola kasus; dan 

m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan 
komplementer dan alternatif.   

 Pasal 31   Pasal 10 

 (1) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan 
konselor bagi Klien, Perawat berwenang:  

a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik 
di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat 
kelompok masyarakat;  

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;  

c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan 
masyarakat;  

d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan 
masyarakat; dan  

e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.  

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola 
Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang:  

a. melakukan pengkajian dan menetapkan 
permasalahan;  

b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
Pelayanan Keperawatan; dan mengelola kasus. 

(1)  Pelayanan   kesehatan   ibu  sebagaimana   
dimaksud   dalam   Pasal  9  huruf  a diberikan pada  
masa  pra-hamil,  kehamilan,   masa  persalinan,   masa  
nifas, masa menyusui  dan masa antara  dua 
kehamilan. 
(2)  Pelayanan  kesehatan  ibu sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1) meliputi: 
a. pelayanan  konseling  pada masa pra hamil; 
b. pelayanan  antenatal  pada kehamilan  normal; 
c. pelayanan  persalinan  normal; 
d. pelayanan  ibu nifas normal; 
e. pelayanan  ibu menyusui;  dan 
f.  pelayanan  konseling  pada masa antara dua 
kehamilan. 
(3)  Bidan  dalam  memberikan   pelayanan   
sebagaimana   dimaksud   pada ayat  (2) 
berwenang  untuk: 
a. episiotomi; 
b. penjahitan  luka jalan  lahir tingkat  I dan II; 
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c. penanganan  kegawat-daruratan,   dilanjutkan  
dengan  perujukan; 
d. pemberian  tablet  Fe pad a ibu hamil; 
e. pemberian  vitamin A dosis tinggi pad a ibu nifas; 
f.  fasilitasi/bimbingan   inisiasi menyusu  dini dan 

promosi  air susu ibu eksklusif; 
g. pemberian  uterotonika  pad a manajemen  aktif kala 

tiga dan postpartum; 
h. penyuluhan  dan konseling; 
I. bimbingan  pad a kelompok  ibu hamil; 
J. pemberian  surat keterangan  kematian;  dan k. 

pemberian  surat keterangan  cuti bersalin. 

 Pasal 32 Pasal 11 

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis 
oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan 
sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi 
pelaksanaannya.  

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau 
mandat.  

(3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk 
melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh 
tenaga medis kepada Perawat dengan disertai 
pelimpahan tanggung jawab.  

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat 
diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi 
terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.  

(5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan 
oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan 
sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.  

(6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada 

(1)  Pelayanan   kesehatan   anak  sebagaimana   
dimaksud   dalam  Pasal  9  huruf  b diberikan  pada 
bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah. 
(2)  Bidan  dalam  memberikan   pelayanan  kesehatan  
anak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berwenang  
untuk: 
a. melakukan  asuhan  bayi baru lahir normal termasuk  

resusitasi,  pencegahan hipotermi,   inisiasi  menyusu  
dini,  injeksi  Vitamin  K 1, perawatan   bayi  baru 
lahir pada masa neonatal  (0 -  28 hari), dan 
perawatan  tali pusat; 

b. penanganan  hipotermi  pada bayi baru lahir dan 
segera  merujuk; c. penanganan  kegawat-daruratan,   
dilanjutkan  dengan  perujukan; d. pemberian  
imunisasi  rutin sesuai  program  pemerintah; 

e. pemantauan  tumbuh  kembang  bayi, anak balita 
dan anak pra-sekolah; 

f.  pemberian  konseling  dan penyuluhan; 
g. pemberian  surat keterangan  kelahiran;  dan 
h. pemberian  surat keterangan  kematian. 
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pelimpahan wewenang mandat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi 
pelimpahan wewenang.  

(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan 
pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perawat berwenang:  

a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan 
kompetensinya atas pelimpahan wewenang 
delegatif tenaga medis;  

b. melakukan tindakan medis di bawah 
pengawasan atas pelimpahan wewenang 
mandat; dan  

c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
program Pemerintah. 

 

Pasal 33 Pasal 12 

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang 
dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis 
dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat 
Perawat bertugas.  

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau 
tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat 
bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan setempat.  

(3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi 
Perawat.  

(4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan 

Bidan   dalam   memberikan    pelayanan    kesehatan    
reproduksi    perempuan    dan Keluarga  Berencana   
sebagaimana   dimaksud  dalam  Pasal  9 huruf  c,  
berwenang untuk: 
a. memberikan   penyuluhan   dan  konseling  

kesehatan  reproduksi  perempuan  dan keluarga  
berencana;  dan 

b. memberikan  alat kontrasepsi  oral dan kondom. 
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keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perawat berwenang:  

a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum 
dalam hal tidak terdapat tenaga medis;  

b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada 
sistem rujukan; dan  

c. melakukan pelayanan kefarmasian secara 
terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga 
kefarmasian. 

 Pasal 35 Pasal 13 

(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan 
pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan 
tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan 
kompetensinya.  

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa 
Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.  

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa 
atau kecacatan Klien.  

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil 
evaluasi berdasarkan keilmuannya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

(1)  Selain  kewenangan   sebagaimana   dimaksud  
dalam  Pasal  10,  Pasal  11, dan Pasal 12,    Bidan    
yang    menjalankan     program    Pemerintah     
berwenang melakukan  pelayanan  kesehatan  
meliputi: 
a. pemberian   alat  kontrasepsi   suntikan,   alat  

kontrasepsi   dalam  rahim,  dan memberikan  
pelayanan  alat kontrasepsi  bawah kulit; 

b. asuhan   antenatal   terintegrasi   dengan   intervensi   
khusus   penyakit   kronis tertentu  dilakukan  di 
bawah supervisi  dokter; 

c. penanganan  bayi dan anak balita sakit sesuai 
pedoman  yang ditetapkan; 

d. melakukan  pembinaan  peran serta masyarakat  di 
bidang  kesehatan  ibu dan anak, anak usia sekolah  
dan remaja, dan penyehatan  lingkungan; 

e. pemantauan  tumbuh  kembang  bayi, anak balita, 
anak pra sekolah  dan anak sekolah; 

f.  melaksanakan   pelayanan  kebidanan  komunitas; 
g. melaksanakan   deteksi  dini, merujuk  dan 

memberikan  penyuluhan  terhadap Infeksi  Menular  
Seksual  (IMS)  termasuk  pemberian  kondom,  dan  
penyakit lainnya; 

h. pencegahan    penyalahgunaan     Narkotika,    
Psikotropika    dan   Zat   Adiktif lainnya  (NAPZA)  
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melalui  informasi  dan edukasi;  dan 
i.  pelayanan  kesehatan  lain yang merupakan  

program  Pemerintah. 
 
(2)  Pelayanan    alat   kontrasepsi    bawah   kulit,   
asuhan    antenatal    terintegrasi, penanganan bayi   
dan   anak   balita   sakit,   dan   pelaksanaan    deteksi   
dini, merujuk, dan   memberikan    penyuluhan   
terhadap    Infeksi   Menular   Seksual (IMS)  dan 
penyakit   lainnya,   serta  pencegahan  
penyalahgunaan    Narkotika, Psikotropika dan  Zat  
Adiktif   lainnya   (NAPZA)   hanya  dapat  dilakukan   
oleh bidan yang dilatih untuk itu. 

 Pasal 36 Pasal 14 

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan 
berhak: 

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan standar 
pelayanan, standar profesi, standar prosedur 
operasional, dan ketentuan Peraturan 
Perundangundangan;  

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan 
jujur dari Klien dan/atau keluarganya.  

c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan 
Keperawatan yang telah diberikan;  

d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang 
bertentangan dengan kode etik, standar 
pelayanan, standar profesi, standar prosedur 
operasional, atau ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan 
standar. 

(1)  Bagi  bidan  yang  menjalankan   praktik  di  daerah  
yang  tidak  memiliki  dokter, dapat melakukan  
pelayanan   kesehatan   di  luar  kewenangan   
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 9. 
(2)  Daerah   yang  tidak   memiliki   dokter  
sebagaimana   dimaksud   pad a  ayat  (1) adalah   
kecamatan   atau  kelurahan/desa   yang  ditetapkan   
oleh  kepala  dinas kesehatan  kabupaten/kota. 
(3)  Dalam hal daerah  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (2) telah terdapat  dokter, kewenangan  bidan 
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak berlaku 

 Pasal 37  

 Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan  
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berkewajiban:  

a.  melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan 
Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan 
Keperawatan dan ketentuan Peraturan 
Perundangundangan;  

b.  memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan 
kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar 
profesi, standar prosedur operasional, dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

c.  merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada 
Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat 
sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;  

d.  mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai 
dengan standar; 

e.  memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, 
jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan 
Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya 
sesuai dengan batas kewenangannya;  

f.   melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari 
tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan 
kompetensi Perawat; dan  

g.  melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
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LAMPIRAN 10 : 

Kop Instansi Fasilitas Kesehatan 
 

Formulir Persetujuan Pemeriksaan dan Tindakan Medis 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia    : 
Alamat   : 
Kartu Identitas  : 
Pekerjaan   : 

 
Selaku diri sendiri / wali / orang tua / kakak kandung / kerabat* atas nama  

Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Tempat/Tanggal Lahir  : 
Alamat   : 
Kartu Identitas  : 
No. Rekam Medis  : 

 
Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. Telah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan mengenai prosedur dan risiko dilakukan / tidak dilakukannya tindakan medis,  

2. Menyatakan PERSETUJUAN untuk dilakukan pemeriksaan/tindakan medis berupa : ……………………………………………………………………………………………. pada diri sendiri / 

tersebut yang saya wakilkan * 

 
Demikian surat ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 
 

Tempat, Tanggal…………… 
 

Petugas Kesehatan                            Saksi      Yang memberi persetujuan 
 
 
 
          (…………………………………………)             (…………………………………………)     (……………………………………….) 
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LAMPIRAN 10 : 

Kop Instansi Fasilitas Kesehatan 
Formulir Penolakan Tindakan Medis 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia    : 
Alamat   : 
Kartu Identitas  : 
Pekerjaan   : 

 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan   :  PENOLAKAN , untuk dilakukan tindakan medis berupa : ………………………………………………………………………  
terhadap diri sendiri / orang tua / wali / kakak kandung / kerabat dari*:  

Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia    : 
Alamat   : 
Kartu Identitas  : 
No. Rekam Medis  : 

 
Dan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:  

a. Telah diberikan informasi dan penjelasan akan bahaya risiko, serta kemungkinan kemungkinan yang timbul apabila dilakukannya atau tidak dilakukannya tindakan 

medis 

b. Telah saya pahami sepenuhnya informasi dan penjelasan yang diberikan petugas kesehatan 

c. Atas tanggung jawab dan risiko saya sendiri tetap menolak untuk dilakukan tindakan medis yang dianjurkan petugas kesehatan. 

 
Demikian surat ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Tempat, Tanggal…………… 
 

Petugas Kesehatan             Saksi      Yang memberi persetujuan 
 
 
 
          (…………………………………………)             (…………………………………………)     (……………………………………….) 
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