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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan 

rahmat-Nya, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi bagi Tahanan dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan Negara 

dan Lembaga Pemasyarakatan ini selesai disusun. Pedoman 

ini merupakan salah satu acuan agar Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan dan Lapas tetap 

mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 

Pedoman berisi tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP kelompok usia 

dewasa (18 tahun ke atas), pembiayaan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP, serta pembagian peran dan 

mekanisme koordinasi antarpihak dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan/WBP dilakukan 

pada saat masuk ke Rutan/Lapas, selama menjalani masa 

penahanan/pembinaan, dan pada masa menjelang bebas, 

melalui upaya komprehensif mulai dari aspek promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. 

 

Saya harap pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan oleh 

semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan 

Lapas, guna memastikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi 

dan meningkatkan kualitas hidup Tahanan/WBP selama di 

Rutan/Lapas hingga kembali menjadi warga masyarakat yang 

sehat dan produktif.  
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Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada 

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Ditjen 

Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI dan semua 

pihak yang telah berkontribusi, serta WHO yang telah 

mendukung dalam penyusunan pedoman ini. Saran dan 

masukan dalam upaya penyempurnaan pedoman ini terus kami 

harapkan. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi 

bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas. 
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SAMBUTAN 

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi setiap warga negara. 

Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah diantaranya dengan 

berkomitmen mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 

dengan semangat no one left behind dalam upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 

Salah satu hak kesehatan yang diamanatkan oleh UU Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah kesehatan reproduksi, 

yang sangat terkait erat dengan upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat. Dengan memberikan perhatian yang besar terhadap 

kesehatan reproduksi, dapat menjadi investasi jangka panjang 

dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Oleh 

karena itu, penanganan masalah kesehatan reproduksi perlu 

dilaksanakan secara bersama-sama dalam upaya peningkatan 

status kesehatan, serta keadilan dan kesetaraan gender.  

 

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan 

kesehatan reproduksi, tidak terkecuali Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara 

(Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang harus tetap 

dijamin pemenuhan hak kesehatan reproduksinya. Secara 

eksplisit hak kesehatan dan hak kesehatan reproduksi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
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menyatakan bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  

 

Saya menyambut baik disusunnya Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan 

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan ini. Saya harap 

pedoman ini menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dan petugas 

terkait dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas secara 

komprehensif, baik upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. Tak lupa saya juga menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan kepada Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI serta seluruh 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. 

 

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia, khususnya dalam 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi 

bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas. 
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SAMBUTAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 

 

Kesehatan merupakan aspek penting dalam Hak Asasi Manusia 

(HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi 

Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 

November 1948. Dalam pasal 25 ayat (1) Deklarasi HAM 

dinyatakan “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang 

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya”. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa 

pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan 

setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan 

sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi 

masyarakat. 

 

Salah satu hak bagi Narapidana yang diamanatkan dalam pasal 

14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan adalah setiap Narapidana berhak 

memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang layak. 

Selanjutnya hak ini juga diatur dalam pasal 14 s.d pasal 25 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

sedangkan hak bagi Tahanan yang diatur dalam pasal 21 s.d 

pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang 

Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas 

dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelayanan kesehatan 

yang dimaksud dalam hal ini juga termasuk pelayanan kesehatan 

reproduksi untuk mendapatkan akses informasi kesehatan bagi 

Narapidana dan Tahanan, baik laki-laki maupun perempuan yang 

memiliki hak yang sama. Secara eksplisit hak kesehatan 
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reproduksi tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 

Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu para Petugas 

Pemasyarakatan dan tenaga kesehatan yang ada di Rumah 

Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kesehatan 

Reproduksi bagi Tahanan dan Narapidana Usia Dewasa di 

Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, saya 

menyambut baik telah tersusunnya Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan 

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Semoga Pedoman ini 

dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dan petugas pada 

bagian perawatan dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga 

Pemasyarakatan secara komprehensif, baik upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
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DAFTAR ISTIILAH 

AIDS (Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome) 

Suatu kumpulan gejala 

berkurangnya kemampuan 

pertahanan diri yang 

disebabkan oleh masuknya 

virus HIV dalam tubuh 

seseorang. 

ASI eksklusif Air susu ibu (ASI) yang 

diberikan kepada bayi sejak 

dilahirkan selama 6 bulan, 

tanpa menambahkan dan/atau 

mengganti dengan makanan 

atau minuman lain. 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pranata untuk melaksanakan 

bimbingan klien. 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan 

Badan yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. 

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Berat lahir kurang dari 2.500 

gram. 

Buku Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) 

Buku pedoman yang dimiliki 

oleh ibu dan anak, yang berisi 

informasi dan catatan 

kesehatan ibu dan anak. 

Fasilitas Kesehatan Rujukan Fasilitas kesehatan yang 

melakukan pelayanan 
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Tingkat Lanjut (FKRTL) kesehatan perorangan yang 

bersifat spesialistik atau sub 

spesialistik yang meliputi rawat 

jalan tingkat lanjutan, rawat 

inap tingkat lanjutan, dan 

rawat inap di ruang perawatan 

khusus. 

Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) 

Fasilitas kesehatan yang 

melakukan pelayanan 

kesehatan perorangan yang 

bersifat non spesialistik untuk 

keperluan observasi, promotif, 

preventif, diagnosis, 

perawatan, pengobatan, 

dan/atau pelayanan kesehatan 

lainnya. 

Hak reproduksi Hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh setiap laki-laki dan 

perempuan yang berkaitan 

dengan kehidupan 

reproduksinya. 

HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) 

Virus yang menyerang dan 

melemahkan sistem 

pertahanan tubuh untuk 

melawan infeksi sehingga 

tubuh mudah tertular penyakit. 

Infeksi Menular Seksual (IMS) Infeksi yang ditularkan melalui 

hubungan seksual secara 

vaginal, anal/lewat anus, dan 
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oral/dengan mulut. 

Imunisasi Tetanus Salah satu upaya yang 

dilakukan dalam rangka 

pencegahan penyakit tetanus. 

Jaminan persalinan (Jampersal) Jaminan pembiayaan yang 

digunakan untuk mendekatkan 

akses bagi ibu hamil, ibu 

bersalin, dan ibu nifas ke 

fasilitas kesehatan. 

Jaminan kesehatan Jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan 

yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar 

oleh pemerintah. 

KB Pasca Persalinan (KB PP) Pelayanan KB yang diberikan 

setelah persalinan sampai 

kurun waktu 42 hari setelah 

persalinan. 

Kurang Energi Kronis (KEK) Keadaan dimana seseorang 

mengalami kekurangan gizi 

(kalori dan protein) yang 

berlangsung lama atau 
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menahun. 

Kekerasan seksual Setiap perbuatan yang berupa 

pemaksaan hubungan 

seksual, pemaksaan 

hubungan seksual dengan 

cara tidak wajar dan/atau tidak 

disukai, pemaksaan hubungan 

seksual dengan orang lain 

untuk tujuan komersial 

dan/atau tujuan tertentu. 

Kesehatan reproduksi Keadaan sehat secara fisik, 

mental, dan sosial secara 

utuh, tidak semata-mata bebas 

dari penyakit atau kecacatan 

yang berkaitan dengan 

system, fungsi, dan proses 

reproduksi. 

Kesetaraan gender Suatu keadaan setara antara 

laki-laki dan perempuan dalam 

hak (hukum) dan kondisi 

(kualitas hidup) adalah sama, 

laki-laki dan perempuan bebas 

mengembangkan -

kemampuan personil mereka 

dan membuat pilihan-pilihan 

tanpa dibatasi oleh stereotipi, 

peran gender yang kaku. 

Kontrasepsi darurat Kontrasepsi yang dapat 

mencegah kehamilan bila 
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digunakan segera setelah 

hubungan seksual. 

Lanjut usia (lansia) Seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun 

keatas. 

Layanan Konseling dan Tes HIV 

atas Inisiatif Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (KTIP) 

Tes HIV dan konseling yang 

dilakukan kepada seseorang 

untuk kepentingan kesehatan 

dan pengobatan berdasarkan 

inisiatif dari pemberi pelayanan 

kesehatan. 

Lembaga pemasyarakatan 

(Lapas) 

Tempat untuk melaksanakan 

pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan. 

Makanan Pendamping – ASI 

(MP-ASI) 

Makanan yang diberikan pada 

bayi berusia 6 bulan ke atas 

Narapidana Terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di 

dalam Lapas 

Pap smear Metode skrining ginekologi 

untuk menemukan proses-

proses premalignant dan 

malignant di ektoservik, dan 

infeksi dalam endoservik dan 

endometrium, yang digunakan 

untuk mendeteksi kanker leher 

Rahim yang disebabkan oleh 
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Human Papiloma Virus (HPV). 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir miskin dan orang tidak 

mampu sebagai peserta 

program jaminan kesehatan. 

Pelayanan ANC Pelayanan kesehatan 

komprehensif dan sesuai 

standar pada setiap ibu hamil 

agar memperoleh pelayanan 

kesehatan yang berkualitas 

sehingga mampu menjalani 

kehamilan dengan sehat, 

bersalin dengan selamat, dan 

melahirkan bayi yang sehat 

dan berkualitas. 

Pemeriksaan payudara klinis 

(SADANIS)  

Deteksi dini kanker payudara 

dengan pemeriksaan payudara 

oleh petugas kesehatan sambil 

mengajarkan kepada klien 

untuk melakukan Sadari setiap 

bulannya. 

Pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) 

Penemuan dini perubahan 

bentuk atau adanya kelainan 

di payudara sendiri, yang 

dilakukan setiap kali selesai 

menstruasi (hari ke-10, 

terhitung mulai hari pertama 

haid). 
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Pencegahan Penularan HIV dari 

Ibu ke Anak (PPIA) 

Salah satu upaya 

penanggulangan HIV dan 

AIDS yang terintegrasi dengan 

pelayanan kesehatan ibu dan 

anak pada fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Perawatan, Dukungan, 

Pengobatan (PDP) 

Layanan komprehensif yang 

disediakan untuk orang 

dengan HIV AIDS (ODHA) dan 

keluarga, termasuk di 

dalamnya konseling lanjutan, 

perawatan, diagnosis, terapi, 

dan pencegahan infeksi 

oportunistik, dukungan sosio 

ekonomi dan perawatan di 

rumah. 

Puskesmas mampu Pelayanan 

Obstetri dan Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) 

Puskesmas yang memiliki 

kemampuan serta fasilitas 

layanan kegawatdaruratan 

dasar kebidanan dan bayi baru 

lahir yang siap 24 jam 7 hari 

seminggu untuk memberikan 

pelayanan terhadap ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru 

lahir dengan komplikasi baik 

yang datang sendiri atau atas 

rujukan kader/masyarakat, 

bidan di desa, Puskesmas, 

dan melakukan rujukan ke RS 

PONEK pada kasus yang tidak 
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mampu ditangani. 

Rumah Tahanan Negara 

(Rutan) 

Tempat tersangka atau 

terdakwa ditahan selama 

proses penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan. 

Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Suatu bentuk Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM), berupa 

tempat (rumah/bangunan 

tersendiri) yang dapat 

digunakan untuk tempat 

tinggal sementara bagi ibu 

hamil yang akan melahirkan 

hingga nifas, termasuk bayi 

yang dilahirkannya serta 

pendampingnya (suami/ 

keluarga/kader kesehatan). 

SRQ 20 Kuesioner yang dikembangkan 

oleh WHO untuk skrining 

deteksi dini masalah 

kesehatan jiwa. 

Stunting Keadaan dimana tinggi badan 

anak kurang menurut umur (<-

2SD), ditandai dengan 

terlambatnya pertumbuhan 

anak yang mengakibatkan 

kegagalan dalam mencapai 

tinggi badan yang normal dan 
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sehat sesuai usia anak. 

Tahanan Seorang tersangka atau 

terdakwa yang ditempatkan di 

dalam Rutan 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) 

Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, dan klien 

pemasyarakatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dari Hak 

Asasi Manusia (HAM), yang melekat pada setiap individu. 

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak atas 

kesehatan sebagai hak asasi manusia. Setiap upaya 

pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan 

dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan 

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab 

semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 

 

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan 

sangat ditentukan oleh kesinambungan antar program dan 

sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah 

dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pembangunan 

kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia 

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan 

status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar 

utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan 

kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. 
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Kesehatan reproduksi sangat terkait erat dengan masalah 

kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. 

Dengan memberikan perhatian yang besar terhadap 

kesehatan reproduksi, dapat menjadi investasi jangka panjang 

dalam upaya peningkatan kualitas bangsa. Oleh karena itu, 

penanganan masalah kesehatan reproduksi perlu 

dilaksanakan secara bersama-sama dalam upaya peningkatan 

status kesehatan, keadilan, dan kesetaraan gender. Dalam 

kaitan ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang 

menyepakati hasil Konferensi Internasional tentang 

Kependudukan dan Pembangunan (International Conference 

on Population and Development/ICPD) di Kairo pada tahun 

1994, yang telah menghasilkan perubahan paradigma dalam 

pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan, dari 

yang semula menggunakan pendekatan pengendalian 

populasi dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana, 

menjadi pendekatan terfokus pada kesehatan reproduksi dan 

hak reproduksi perorangan.  

 

Kesehatan reproduksi telah tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ditindaklanjuti 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi. Hal ini juga menjadi salah satu 

komitmen negara untuk menjamin akses universal terhadap 

kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi, yang 

termasuk dalam sasaran dalam pelaksanaan pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals (TPB/SDGs).  

 

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan akses informasi dan 

pelayanan kesehatan reproduksi, tidak terkecuali Tahanan dan 
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Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan 

Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang 

harus tetap dijamin pemenuhan hak kesehatan reproduksinya. 

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan 

bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah Tahanan dan 

Narapidana di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM RI (Kanwil Kemenkum HAM RI) sampai dengan 

Desember 2017 sebanyak 232.081 orang1, yang terdiri dari 

99% dewasa dan 1% anak-anak. Dari data tersebut juga 

diperoleh informasi bahwa Tahanan dan Narapidana laki-laki 

(94%) berjumlah lebih banyak daripada perempuan (6%). 

Sementara itu laporan dari 49% Rutan/Lapas yang melapor 

dari total 507 Unit Pelayanan Terpadu (UPT), diketahui bahwa 

terdapat ibu hamil 56 orang, ibu menyusui 52 orang, dan 

warga lanjut usia 2.498 orang2. 

 

Tingkat kepadatan penghuni dan kondisi fasilitas akomodasi di 

Rutan dan Lapas dapat menyebabkan berbagai permasalahan 

terkait dengan risiko penyakit menular dan kesehatan 

reproduksi. Berdasarkan beberapa hasil kajian di Rutan dan 

Lapas, permasalahan yang seringkali terjadi diantaranya 

terkait dengan isu kesehatan ibu, kesehatan perempuan 

seputar kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui, termasuk 

kebersihan personal (personal hygiene), perilaku berisiko yang 

                                                        
1http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month/12 (Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Desember 2017) 
2 Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Bulanan 

Kelompok Rentan. Juni 2017 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month/12
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menyebabkan penularan penyakit infeksi menular seksual, 

serta kekerasan seksual. 

 

Masalah kesehatan perempuan di Rutan dan Lapas misalnya 

terkait dengan ketersediaan kebutuhan spesifik perempuan 

yang masih perlu mendapat perhatian, seperti kebutuhan 

pembalut saat menstruasi. Kondisi kesedihan dan stres yang 

dialami perempuan juga dapat memicu terjadinya perubahan 

menstruasi, keputihan, dan keguguran/abortus3. Keterbatasan 

ruangan di Rutan dan Lapas juga dapat menyebabkan tidak 

tersedianya ruangan khusus untuk Tahanan dan WBP 

perempuan yang sedang hamil, pascapersalinan, dan 

menyusui (termasuk bayi/balita dari WBP perempuan yang 

bersangkutan). Hal ini dapat menyebabkan mereka terpaksa 

ditempatkan dalam satu ruangan bersama Tahanan dan WBP 

perempuan lainnya4.  

 

Berdasarkan beberapa penelitian, di Rutan dan Lapas juga 

masih ada kemungkinan terjadinya hubungan seksual berisiko 

sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit 

Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). Hal ini ditunjukkan oleh data 

prevalensi HIV pada WBP (laki-laki: 1,1%, perempuan: 6,0%) 

dan prevalensi sifilis pada WBP (laki-laki: 5,1%, perempuan: 

8,5%)5. Di samping itu, Tahanan dan WBP juga rentan 

mengalami kekerasan, meskipun tidak semuanya berani 

melaporkan kepada petugas sehingga seringkali terabaikan. 

                                                        
3 Evy Apriani. Pengalaman Perempuan Berkaitan dengan Masalah Kesehatan Reproduksi di Lembaga 

Pemasyarakatan Cilacap. Tesis Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan 
Maternitas, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. 2012 

4 Yeni Handayani. Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Hukum 
Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012 

5 Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian Prevalensi HIV dan Sifilis serta Perilaku Berisiko Terinfeksi 
HIV pada Narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia. 2010 
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Dari permasalahan kesehatan reproduksi tersebut, akses bagi 

Tahanan dan WBP untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

masih perlu mendapat perhatian.  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, 

dinyatakan bahwa pada setiap Lapas disediakan klinik beserta 

fasilitasnya, dan disediakan sekurang-kurangnya seorang 

dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk 

memenuhi amanat tersebut. Hingga bulan Desember 2017, 

tenaga kesehatan (dokter dan paramedis) di klinik Rutan dan 

Lapas berjumlah 670 orang pada 33 Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM RI. Jumlah tersebut diakui 

masih belum ideal, karena masih ada Rutan dan Lapas yang 

tidak memiliki tenaga kesehatan6. 

 

Terlepas dari kompleksnya permasalahan dan adanya 

keterbatasan di Rutan dan Lapas, situasi di dalam Rutan dan 

Lapas dapat menjadi peluang untuk memulai pengelolaan 

kesehatan bagi kelompok berisiko ini. Para Tahanan dan WBP 

yang berada di bawah kendali pengelola Rutan dan Lapas 

dapat diberikan intervensi program kesehatan dalam waktu 

yang cukup lama, selama mereka menjalani masa 

penahanan/pembinaan. Dengan demikian, pada saat bebas, 

mereka dapat menjadi individu yang lebih sehat dari aspek 

fisik, psikis/mental, dan sosial. Selain itu, beberapa penelitian 

di luar negeri menunjukkan bahwa intervensi kesehatan 

masyarakat bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas 

berkontribusi dalam menurunkan angka residivisme. 

                                                        
6 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/current/monthly/year/2017/month/12 Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Desember 2017). 
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Dalam rangka pemenuhan hak kesehatan reproduksi Tahanan 

dan WBP, pelayanan kesehatan khususnya kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas harus 

dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi dapat disesuaikan dengan 

sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-

masing Rutan dan Lapas. Pelayanan kesehatan reproduksi 

dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup dimana setiap 

tahapan kehidupan memiliki kebutuhan dan tantangan yang 

berbeda namun saling kait-mengait. Terkait hal ini, pada tahun 

2009 Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan 

standar/pedoman pelayanan kesehatan bagi anak didik 

pemasyarakatan di Rutan dan Lapas. Sementara saat ini 

belum tersedia standar/pedoman untuk pemenuhan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP kelompok usia dewasa. 

Dengan demikian, perlu disusun pedoman untuk menjadi 

acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

untuk kelompok dewasa (18 tahun keatas) di Rutan dan 

Lapas. 

 

Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian 

Hukum dan HAM RI, serta lintas program dan lintas sektor 

terkait, termasuk organisasi profesi dan lembaga swadaya 

masyarakat telah menyusun Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan 

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, dengan didahului 

asesmen lapangan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar 

Lampung dan Lapas Kelas I Cipinang Jakarta. Setelah melalui 

serangkaian proses diskusi, dilakukan uji baca dan uji 

lapangan pedoman yang telah disusun di Lapas Perempuan 

Kelas IIA Malang dan Lapas Kelas I Malang.      
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B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP pada kelompok usia dewasa di Rutan 

dan Lapas. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Tersedianya acuan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP pada kelompok usia 

dewasa di Rutan dan Lapas. 

b. Teridentifikasinya kemitraan dan jejaring kerja termasuk 

data dan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP pada 

kelompok usia dewasa di Rutan dan Lapas. 

c.  Teridentifikasinya peran dan tanggung jawab lintas 

program dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP pada 

kelompok usia dewasa di Rutan dan Lapas. 

d. Meningkatnya koordinasi antara sektor kesehatan, sektor 

pemasyarakatan, dan sektor terkait lainnya dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP 

di Rutan dan Lapas baik di tingkat pusat maupun di 

daerah. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP baru. 

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP selama menjalani masa 

penahanan/pembinaan. 
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3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi WBP 

pada masa menjelang bebas. 

4. Pelaksanaan mekanisme koordinasi lintas program dan 

lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP. 

5. Pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja. 

6. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. 

 

D. Sasaran 

1. Sasaran pelaksana pedoman ini adalah: 

a. Tenaga kesehatan di klinik Rutan/Lapas. 

b. Tenaga kesehatan di Puskesmas yang di wilayah 

kerjanya terdapat Rutan/Lapas. 

c.  Tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Rutan/Lapas. 

d. Petugas Rutan/Lapas/Bapas dewasa.  

e. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang di 

wilayah kerjanya terdapat Rutan/Lapas. 

f.  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di 

provinsi. 

g. Institusi, LSM, dan mitra kerja terkait program kesehatan 

reproduksi. 

 

2. Sasaran penerima manfaat pedoman ini adalah Tahanan 

dan WBP laki-laki dan perempuan usia dewasa (18 tahun 

ke atas). 

 

E. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang 

Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, 

Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi. 
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui 

dan/atau Memerah Air Susu Ibu. 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke 

Anak. 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Panduan Praktik Klinik  bagi Dokter di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Primer. 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Klinik. 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi 

Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, 

Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta 

Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau 

Produk Bayi Lainnya yang dapat Menghambat 

Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Upaya Perbaikan Gizi. 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 

tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan 

Gangguan Tumbuh Kembang Anak. 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV. 



11 
 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Puskesmas. 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral. 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan 

Kesehatan Seksual. 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 

tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker 

Leher Rahim. 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Penanggulangan Hepatitis  Virus. 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 

32. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan 

Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan. 
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36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. 

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan. 

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 

tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker 

Payudara dan Kanker Leher Rahim. 

40. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

41. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

42. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. 

43. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan. 
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44. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS3-

338.PK.01.07.01 Tahun 2016, tanggal 30 November 2016 

tentang Percepatan Izin Penyelenggaraan Klinik di 

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak, dan Rumah Tahanan Negara/Cabangan Rumah 

Tahanan Negara. 

45. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dengan Kementerian Kesehatan Nomor 

M.HH-19.HM.05.02 Tahun 2013 dan Nomor 488 / Menkes 

/ SKB /XII / 2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan 

Kesehatan dalam Rangka Memperoleh Surat Keterangan 

Medik bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 
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BAB II 

KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI 

  

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Pengertian kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 71 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi, yaitu keadaan sehat secara fisik, 

mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas 

dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, 

fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan. Sedangkan pelayanan kesehatan reproduksi 

adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif, yang berkontribusi terhadap 

kesehatan reproduksi. 

 

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu unsur 

mendasar dan terpenting dari kesehatan manusia, baik laki-

laki maupun perempuan. Pada dasarnya, setiap individu 

dan/atau pasangan memiliki hak untuk mendapatkan 

keturunan maupun tidak mendapatkan keturunan, hak 

untuk hamil maupun tidak hamil, hak untuk menentukan 

kapan ingin mempunyai anak serta jumlah anak yang 

diinginkan, serta hak untuk mencapai standar kesehatan 

seksual dan reproduksi tertinggi.  

 

Kesehatan reproduksi tidak lepas dari upaya pemenuhan 

hak-hak reproduksi dan semua isu terkait kesehatan 

reproduksi manusia yang sebagian sangat sensitif, seperti 

kesehatan seksual, IMS, HIV dan Acquired Immuno 
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Deficiency Syndrome (AIDS), kesehatan reproduksi remaja, 

dan kesehatan reproduksi pada kelompok berisiko dan 

kelompok marjinal.  

 

2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 

Menurut International Conference Population and 

Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo, ruang lingkup 

kesehatan reproduksi meliputi: 

a. Kesehatan ibu dan anak 

b. Keluarga Berencana 

c. Pencegahan dan penanganan IMS termasuk HIV AIDS 

d. Kesehatan reproduksi remaja 

e. Pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi 

f. Pencegahan dan penanganan infertilitas  

g. Kesehatan reproduksi lanjut usia 

h. Deteksi dini kanker saluran reproduksi  

i. Kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, 

sunat perempuan, fistula, dan sebagainya. 

 

B. Hak Reproduksi 

Hak reproduksi yaitu hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

setiap manusia yang berkaitan dengan kehidupan 

reproduksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pada bagian keenam tentang 

Kesehatan Reproduksi dinyatakan bahwa setiap orang berhak:  

1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual 

yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau 

kekerasan dengan pasangan yang sah. 

2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 

diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang 

menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan 

martabat manusia sesuai dengan norma agama. 
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3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin 

bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan 

dengan norma agama. 

4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 

kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

C. Pendekatan Siklus Hidup 

Pendekatan siklus hidup yaitu pendekatan yang 

memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan sistem 

reproduksi pada setiap tahap siklus hidup, dan 

kesinambungan antar tahap siklus hidup tersebut. Dikenal 5 

tahap siklus hidup yaitu ibu hamil dan konsepsi, bayi dan 

anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut. 

 

Status kesehatan pada masing-masing tahap siklus hidup 

sangat berpengaruh satu sama lainnya, terutama pada 

perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan 

mempunyai kodrat untuk haid, hamil, melahirkan, menyusui, 

dan mengalami menopause. Sebagai contoh, remaja 

perempuan yang anemia jika tidak mendapat intervensi akan 

mengalami anemia pada saat ia hamil dikemudian hari, yang 

sangat berpengaruh terhadap kesehatan maternalnya. Ibu 

hamil dengan anemia berisiko tinggi mengalami perdarahan 

pada saat melahirkan, dan bayi yang dilahirkan berisiko 

mengalami bayi berat lahir rendah (BBLR). Bayi dengan BBLR 

ini akan tumbuh menjadi anak yang stunting dan memiliki 

status kesehatan yang kurang baik, dan berdampak lebih 

lanjut terhadap kesehatannya di masa dewasa dan lanjut usia. 

Oleh karena itulah dalam pelayanan kesehatan reproduksi 

perlu dilaksanakan dengan pendekatan siklus hidup. Dengan 

pendekatan siklus hidup, diharapkan masalah kesehatan 
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reproduksi pada tiap tahap siklus hidup dapat diperkirakan dan 

ditangani dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga 

dapat mencegah kemungkinan munculnya dampak buruk 

terhadap tahapan siklus hidup selanjutnya.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI  

BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

BARU 

 

Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam 

sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan 

reproduksi. Pada saat baru masuk ke Rutan/Lapas, 

Tahanan/WBP perlu mendapatkan penapisan kesehatan 

(skirining in) yang bertujuan untuk mendapatkan data dasar 

status kesehatan Tahanan dan WBP serta deteksi dini penyakit 

dan faktor risiko kesehatan, yang memerlukan tata laksana dan 

tindak lanjut selama masa penahanan/pembinaan. Pemeriksaan 

kesehatan bagi Tahanan dan WBP baru dilaksanakan pada saat 

masuk Rutan/Lapas hingga selama masa pengenalan lingkungan 

(mapenaling). Alur pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP 

baru sebagai berikut: 
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Pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP baru 

meliputi:  

A. Anamnesis  

1. Tujuan:

a. Mendapatkan data dasar status kesehatan Tahanan dan

WBP baru.

b. Deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan yang

dimiliki oleh Tahanan dan WBP baru, baik pada saat ini

maupun riwayat kesehatan masa lalu.

2. Pelaksana: sebaiknya dilakukan oleh dokter. Jika dokter

tidak tersedia, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain.

3. Prosedur: wawancara terstruktur.

4. Alat: instrumen daftar tilik pemeriksaan kesehatan WBP

baru (lampiran 1).

5. Tempat: klinik Rutan/Lapas.

B. Pemeriksaan Fisik 

1. Tujuan:

a. Mendapatkan data dasar status kesehatan Tahanan dan

WBP baru.

b. Deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan yang

dimiliki oleh Tahanan dan WBP baru.

2. Pelaksana: sebaiknya dilakukan oleh dokter. Jika dokter

tidak tersedia, dapat dilakukan oleh perawat, bidan, atau

tenaga kesehatan lain.

3. Prosedur:

a. Bagi seluruh Tahanan dan WBP baru: pemeriksaan fisik

lengkap seluruh tubuh.

b. Tambahan bagi Tahanan dan WBP baru perempuan usia

>20 tahun (prioritas: 30-50 tahun): pemeriksaan

payudara klinis/SADANIS (teknik pemeriksaan pada

lampiran 2).
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4. Alat: alat pemeriksaan fisik, termasuk tensimeter, stetoskop, 

senter, sudip lidah. 

5. Tempat: klinik Rutan/Lapas. 

 

C. Pemeriksaan Status Gizi  

1. Tujuan: mendapatkan data dasar tentang status gizi 

Tahanan dan WBP baru, melalui penentuan Indeks Massa 

Tubuh/IMT (bagi seluruh Tahanan dan WBP baru) dan 

lingkar lengan atas (tambahan khusus bagi Tahanan dan 

WBP baru perempuan). 

2. Pelaksana: tenaga kesehatan (ideal) atau non tenaga 

kesehatan (setelah mendapat peningkatan kapasitas). 

3. Prosedur:  

a. Pengukuran tinggi badan/TB (dalam meter). 

b. Penimbangan berat badan/BB (dalam kilogram). 

c. Penentuan IMT sesuai rumus: [BB / (TB x TB)] serta 

klasifikasi status gizi berdasarkan IMT: 1) normal; 2) 

overweight; 3) obesitas. 

d. Tambahan bagi Tahanan dan WBP perempuan: 

pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) serta klasifikasi 

status gizi berdasarkan LiLA: 1) normal (LiLA >23,5 cm); 

2) KEK (LiLA <23,5 cm). 

4. Alat: 

a. Pengukur tinggi badan microtoise 

b. Timbangan berat badan dewasa 

c. Pita LiLA atau meteran kain 

5. Tempat: klinik Rutan/Lapas.  

 

D. Pemeriksaan Status Kesehatan Jiwa/Mental 

1. Tujuan:  

a. Mendapatkan data dasar status kesehatan jiwa pada 

Tahanan dan WBP baru. 
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b. Deteksi dini faktor risiko dan masalah kesehatan jiwa

yang dimiliki oleh Tahanan dan WBP baru, baik pada

saat ini maupun riwayat kesehatan jiwa masa lalu.

2. Pelaksana: dokter atau perawat yang telah memiliki

kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan status psikiatri.

3. Prosedur: wawancara terstruktur.

4. Alat : instrumen SRQ-20 (lampiran 3) dan Sehat Jiwakah

Anda (lampiran 4).

5. Tempat: klinik Rutan/Lapas.

E. Pemeriksaan Penunjang 

Tabel 3.1  

Pemeriksaan Penunjang bagi Tahanan dan WBP Baru 

No Jenis 

Pemeriksaan 

Tahanan 

dan 

WBP 

Baru 

Metode Keterangan 

L P 

1. Urine: 

a. Tes

kehamilan

-  Stik celup 

urine 

kehamilan 

 Khusus

Tahanan

dan WBP

perempua

n usia

reproduktif

(15-49

tahun).

 Alternatif:

penapisan

kehamilan
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No Jenis 

Pemeriksaan 

Tahanan 

dan 

WBP 

Baru 

Metode Keterangan 

L P   

(lampiran 

1 nomor 

3b) 

 b. Protein 

urine 

-  Stick celup 

urine 

proteinuri 

Khusus 

Tahanan 

dan WBP 

hamil 

 c. Tes urine 

lengkap 

  Urine 

analyzer 

Mendeteksi 

adanya zat 

berbahaya/ 

narkoba, 

kelainan 

fungsi ginjal 

2.  Darah     

 a. Kadar 

hemoglobin 

-  Sahli 

(minimal) 

Khusus 

Tahanan 

dan WBP 

hamil 

 

 b. Golongan 

darah 

-  Tes 

aglutinasi 

menggunaka

n reagen 

golongan 

darah 

Khusus 

Tahanan 

dan WBP 

hamil 

 c. HIV   Rapid 

Diagnostic 

Disertai 

konseling 
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No Jenis 

Pemeriksaan 

Tahanan 

dan 

WBP 

Baru 

Metode Keterangan 

L P 

Test (RDT) 

HIV 

pra dan 

pasca tes 

d. IMS   Laboratorium 

(duh tubuh, 

darah, 

dan/atau 

urine) 

 Dilakukan

jika ada

keluhan

IMS.

 Jika tes

lab tidak

memungki

nkan,

gunakan

algoritma

pendekata

n sindrom

IMS

(lampiran

7)

e. Sifilis   RPR* 

FTA-ABS 

 Pemeriksa

an rutin

khusus

Tahanan

dan WBP

hamil

 Pemeriksa
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No Jenis 

Pemeriksaan 

Tahanan 

dan 

WBP 

Baru 

Metode Keterangan 

L P   

an atas 

indikasi  

 f. Hepatitis B   RDT HbsAg  Pemeriksa

an rutin 

khusus 

Tahanan 

dan WBP 

hamil 

 Pemeriksa

an atas 

indikasi  

3.  Tes IVA -  Inspeksi 

visual asam 

asetat 

Khusus 

Tahanan 

dan WBP 

perempuan 

usia ≥20 

tahun 

(prioritas: 

30-50 

tahun), yang 

sudah 

menikah, 

sudah 

melakukan 

hubungan 

seksual 

dan/atau 
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No Jenis 

Pemeriksaan 

Tahanan 

dan 

WBP 

Baru 

Metode Keterangan 

L P 

sering 

berganti 

pasangan 

seksual 

4. Dahak   Pemeriksaan 

mikroskopis 

Yang 

bergejala 

TB 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 

BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

SELAMA MENJALANI MASA PENAHANAN/PEMBINAAN 

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP pada 

kelompok usia dewasa (laki-laki dan perempuan) selama 

menjalani masa penahanan/pembinaan disesuaikan dengan 

kebutuhan Tahanan dan WBP, yang meliputi pencegahan dan 

penanganan IMS dan HIV AIDS; pelayanan kekerasan seksual; 

pelayanan kesehatan jiwa; dan pelayanan kesehatan reproduksi 

bagi Tahanan dan WBP lanjut usia.  

Selain pelayanan tersebut, terdapat pula pelayanan yang khusus 

ditujukan bagi Tahanan dan WBP perempuan, meliputi 

pengelolaan kebersihan menstruasi; pelayanan kesehatan ibu 

dan anak; pelayanan keluarga berencana; pencegahan, deteksi 

dini, dan penanganan kanker payudara dan kanker leher rahim. 

Adapun alur pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP 

selama menjalani masa penahanan/pembinaan sebagai berikut: 
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A. Pencegahan dan Penanganan IMS dan HIV AIDS 

Pencegahan dan penanganan IMS dan HIV AIDS bagi 

Tahanan dan WBP sangat penting, baik bagi Tahanan dan 

WBP perempuan maupun laki-laki, mengingat Tahanan dan 

WBP merupakan salah satu populasi rentan terhadap 

penularan penyakit tersebut. Tahanan dan WBP dapat 

terinfeksi IMS dan HIV sebelum masuk ke Rutan/Lapas, 

namun tidak tertutup kemungkinan mereka mendapatkannya 

didalam Rutan/Lapas. Perilaku Tahanan dan WBP yang 

berisiko tinggi terhadap IMS dan HIV AIDS antara lain 

penyalahgunaan narkoba, penggunaan jarum suntik 

bersama, seks tidak aman, tato, dan tindik. Selain itu, 

kepadatan Rutan/Lapas dengan keterbatasan fasilitas untuk 

kebersihan personal juga dapat meningkatkan risiko 

penularan IMS dan HIV. 

Pencegahan dan penanganan IMS dan HIV AIDS di Rutan 

dan Lapas meliputi:  

1. Promotif

a. Sasaran:

Seluruh Tahanan dan WBP tanpa memandang faktor

risiko.

b. Kegiatan:

1) Peningkatan pemahaman tentang organ reproduksi

laki-laki atau perempuan, termasuk cara menjaga

kebersihan dan kesehatan organ reproduksi.

2) Peningkatan pemahaman tentang penyakit-penyakit

yang perlu diwaspadai pada sistem reproduksi,

termasuk IMS dan HIV AIDS.

3) Peningkatan pemahaman tentang HIV AIDS,

termasuk informasi dasar, cara penularan, dan cara

pencegahan.
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2. Preventif  

a. Sasaran: individu berisiko tinggi atau populasi kunci 

yang belum melakukan tes atau hasil tes negatif. 

b. Kegiatan: 

1) Konseling pada individu berisiko tinggi IMS atau HIV 

AIDS agar bersedia melakukan deteksi dini IMS dan 

HIV AIDS dan berperilaku hidup sehat.  

2) Pencegahan pasca pajanan terhadap HIV (untuk 

WBP maupun tenaga kesehatan) 

Tatalaksana klinis pencegahan pasca pajanan HIV 

meliputi penetapan pemenuhan syarat untuk PPP 

HIV, konseling, pemberian obat, dan tes ulang HIV 

(lampiran 8)  

 

3. Kuratif-Rehabilitatif 

a. Diagnosis 

1) IMS  

Jika Tahanan dan WBP mempunyai keluhan terkait 

IMS (seperti duh tubuh uretra/vagina, ulkus genital, 

pembengkakan skrotum, pembengkakan kelenjar 

getah bening pangkal paha, nyeri perut bagian 

bawah), maka dilakukan pemeriksaan laboratorium 

IMS. Jika pemeriksaan laboratorium tidak 

memungkinkan, diagnosis dapat menggunakan 

algoritma pendekatan sindrom IMS (lampiran 7). 

 

2) HIV AIDS 

Deteksi dini/skrining infeksi HIV dilakukan melalui 

konseling dan tes HIV atas Inisiatif Petugas 

Kesehatan (KTIP). Tes dilakukan dengan metode 

rapid diagnose test RDT menggunakan strategi tiga 
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serial dengan sensitivitas dan spesifisitas yang 

berbeda.  

Tes HIV yang dilakukan di klinik Rutan dan Lapas 

adalah RDT 1. Bila hasil tes non reaktif, maka WBP 

perlu dikonseling untuk berperilaku hidup sehat untuk 

mencegah tertular HIV. Bila hasil tes reaktif, Tahanan 

dan WBP harus dirujuk ke layanan Perawatan 

Dukungan Pengobatan (PDP) yang ada di 

Puskesmas atau rumah sakit. 

b. Tata laksana

1) IMS

a) Tata laksana etiologis

Jika etiologi IMS dapat ditegakkan melalui

pemeriksaan laboratorium, maka pengobatan

disesuaikan dengan mikroorganisme penyebab

IMS.

b) Tatalaksana pendekatan sindrom

Jika pemeriksaan laboratorium tidak

memungkinkan dan diagnosis IMS menggunakan

pendekatan sindrom, maka pengobatan 

disesuaikan dengan algoritma pendekatan 

sindrom IMS (lampiran 7).

2) HIV AIDS

Apabila diagnosis HIV AIDS telah ditegakkan, maka

Tahanan dan WBP perlu memperoleh:

a) Perawatan, dukungan dan pengobatan ARV dan

penyakit penyerta lainnya, termasuk inisiasi terapi

ARV, pemantauan kepatuhan minum obat,

penanggulangan sementara efek samping obat,
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pemeriksaan CD4 dan viral load VL secara 

berkala, pengiriman spesimen darah, dukungan 

gizi, dan perawatan paliatif. 

b) Dukungan psikososial. 

c) Kelompok dukungan sebaya. 

d) Skrining Tuberkulosis (TB). 

e) Tambahan bagi Tahanan dan WBP hamil: 

program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke 

Anak (PPIA) (lihat bagian Kesehatan Ibu dan 

Anak). 

 

B. Pelayanan Kekerasan Seksual 

Tahanan dan WBP merupakan kelompok yang rentan 

mengalami kekerasan seksual. Terbatasnya informasi 

tentang kekerasan seksual di Rutan/Lapas dapat menjadi 

kendala bagi Tahanan dan WBP serta tenaga kesehatan di 

klinik Rutan/Lapas, untuk memahami tentang dugaan adanya 

kekerasan seksual. Tenaga kesehatan seringkali merupakan 

pihak pertama yang kontak dengan Tahanan dan WBP yang 

mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, tenaga 

kesehatan harus mampu melakukan deteksi dini adanya 

kekerasan seksual dan melakukan pelayanan meliputi aspek 

medis, medikolegal, psikososial, dan rujukan bila diperlukan.  

 

Pelayanan kekerasan seksual di Rutan dan Lapas meliputi: 

1. Promotif 

a. Peningkatan pemahaman tentang kekerasan seksual, 

termasuk cara menghindari dan melaporkan kejadian 

kekerasan seksual. 

b. Peningkatan pemahaman tentang kekerasan seksual 

dan kesetaraan gender secara berkala (dapat bekerja 

sama dengan P2TP2A kabupaten/kota). 
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2. Preventif

a. Deteksi dini Tahanan dan WBP yang ditahan/dibina

karena melakukan tindak pidana kekerasan.

b. Deteksi dini dan konseling bagi Tahanan dan WBP yang

diduga mengalami kekerasan seksual selama masa

penahanan/pembinaan (menggunakan form skrining

kekerasan seksual – lampiran 5).

3. Kuratif dan Rehabilitatif

a. Diagnosis

Tanda-tanda kekerasan seksual tidak spesifik dan dapat

bervariasi pada setiap individu. Beberapa korban

kekerasan seksual akan tidak menunjukkan tanda

apapun, bahkan tidak juga murung/depresi suicidal

apalagi kalau korban dalam posisi denial atau demi

melindungi diri karena masih lama di Rutan/Lapas.

Namun demikian, kekerasan seksual patut diduga dan

digali lebih lanjut jika ditemukan tanda-tanda berikut:

1) Tanda-tanda perlawanan kekerasan, seperti gigitan,

cakaran, hematoma, dll.

2) Adanya IMS, terutama gonorea/infeksi gonokokus.

3) Rasa nyeri, perdarahan dan atau keluarnya

sekret/duh tubuh dari vagina.

4) Rasa nyeri bila buang air besar atau buang air kecil.

5) Cedera pada payudara, bokong, perut bagian bawah,

paha, sekitar alat kelamin, atau dubur.

6) Ditemukan cairan mani di sekitar mulut, alat kelamin,

dan anus.
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b. Tata laksana 

1) Pengobatan sesuai keadaan klinis. Jika kasus gawat 

darurat maka dilakukan stabilisasi keadaan umum 

dilanjutkan rujukan ke rumah sakit. 

2) Pengumpulan data dan informasi dari klien, termasuk 

segala sesuatu yang melekat pada tubuh klien, 

dilanjutkan dengan pencatatan lengkap di rekam 

medik. 

3) Pencegahan pasca pajanan untuk menghindari 

penularan IMS dan HIV. 

4) Pelayanan kontrasepsi darurat bagi Tahanan dan 

WBP perempuan yang mengalami kekerasan seksual 

untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD). 

5) Pemeriksaan psikologis dan konseling bagi Tahanan 

dan WBP korban/penyintas kekerasan. 

6) Pemeriksaan psikologis dan konseling bagi Tahanan 

dan WBP pelaku kekerasan seksual. 

7) Pelayanan medikolegal (dan pembuatan Visum et 

Repertum/VeR jika diminta).  

8) Pencatatan dan pelaporan. 

9) Pendampingan psikososial. 

 

C. Pelayanan Kesehatan Jiwa 

Pelayanan kesehatan jiwa merupakan salah satu pelayanan 

kesehatan esensial bagi Tahanan dan WBP, karena Tahanan 

dan WBP rentan terhadap berbagai permasalahan 

psikososial. Selain itu, Tahanan dan WBP yang mengalami 

masalah kesehatan jiwa akan mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaan pembinaan. 

 

Masalah psikososial yang dihadapi oleh Tahanan dan WBP 

antara lain akibat kondisi terisolasi dalam Rutan/Lapas, 
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hubungan antar Tahanan/WBP, hubungan dengan petugas 

Rutan/Lapas, gangguan kepribadian khususnya anti sosial 

dan paranoid yang terkait dengan penggunaan dan 

pengedaran napza, stres akibat hukuman yang diterima, 

penyimpangan perilaku seks akibat tidak terpenuhinya 

kebutuhan seksual, hingga perilaku agresif dan agitatif, tindak 

kekerasan, dan ancaman terhadap lingkungan Rutan/Lapas. 

Pelayanan kesehatan jiwa bagi Tahanan dan WBP di Rutan 

dan Lapas terdiri dari : 

1. Promotif

a. Peningkatan pemahaman tentang kesehatan jiwa.

b. Peningkatan kapasitas Tahanan dan WBP dalam

pengelolaan stres

c. Kegiatan peningkatan kesehatan jiwa, misal kegiatan

ibadah bersama, penyaluran hobi, olahraga dan

aktivitas fisik lainnya, serta bimbingan kerja Tahanan

dan WBP.

2. Preventif

a. Konseling pada kelompok yang memiliki risiko

mengalami gangguan kesehatan jiwa. Hal ini dapat

dideteksi melalui instrumen SRQ-20 (lampiran 3) dan

Sehat Jiwakah Anda (lampiran 4). Skrining berkala perlu

dilakukan setiap 1 tahun.

b. Periksa apakah Tahanan dan WBP memiliki luka baru

atau bekas luka (parut) akibat mencederai diri sendiri,

misalnya tanda irisan/sayatan benda tajam di lengan sisi

lawan dari tangan dominan. Hal ini patut diduga adanya

riwayat percobaan bunuh diri.
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3. Kuratif-Rehabilitatif 

a. Diagnosis 

Jika dari hasil skrining klien diduga mengalami 

gangguan/masalah kesehatan jiwa maka harus dirujuk 

ke Puskesmas yang telah terlatih kesehatan jiwa, rumah 

sakit umum (yang memiliki pelayanan kesehatan jiwa), 

atau rumah sakit Jiwa untuk penegakan diagnosis 

gangguan/masalah kesehatan jiwa. 

 

b. Tata laksana 

1) Psikoterapi 

Jika diagnosis gangguan/masalah kesehatan jiwa 

telah ditegakkan, khususnya yang tergolong berat, 

maka penanganan awal harus dilakukan di 

Puskesmas yang telah terlatih kesehatan jiwa, rumah 

sakit umum (dengan pelayanan kesehatan jiwa), atau 

rumah sakit jiwa. Selanjutnya jika memungkinkan, 

terapi rumatan dapat dilakukan oleh dokter di 

Rutan/Lapas dengan tetap berkoordinasi dengan 

Puskesmas yang telah terlatih kesehatan jiwa, rumah 

sakit umum (dengan pelayanan kesehatan jiwa), atau 

rumah sakit jiwa. 

2) Dukungan psikososial 

a) Dukungan sebaya dari sesama penderita masalah 

kesehatan jiwa. 

b) Peningkatan pemahaman keluarga klien dalam 

mendukung pemulihan kesehatan jiwa. 

 

D. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lanjut Usia 

Setiap Tahanan dan WBP pra lansia (usia 45-59 tahun) dan 

lansia (usia 60 tahun ke atas) perlu mendapatkan pelayanan 

kesehatan lansia yang menjadi hak bagi setiap pra lansia dan 
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lansia, yaitu meliputi deteksi dini masalah kesehatan pra 

lansia dan lansia serta pelayanan kesehatan secara lengkap 

dan berkesinambungan.  

Tahanan dan WPB lansia memiliki kebutuhan khusus 

terhadap pelayanan kesehatan karena lansia cenderung 

mengalami kemunduran fisik, mental, spiritual, dan sosial 

dibandingkan Tahanan dan WBP yang berusia lebih muda, 

sehingga tantangan yang dihadapinya juga semakin 

kompleks. Selain itu, lansia juga rentan terhadap berbagai 

penyakit degeneratif, seperti Diabetes Melitus (DM), penyakit 

jantung koroner, osteoporosis, demensia, dan hipertensi.  

Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan bagi Tahanan 

dan WBP lansia di Rutan/Lapas meliputi: 

1. Promotif

a. Peningkatan pemahaman kesehatan lansia, termasuk

kesehatan reproduksi (KIE/penyuluhan kesehatan).

b. Peningkatan kesehatan lansia, misal kegiatan ibadah

bersama, penyaluran hobi, serta olahraga dan aktivitas

fisik.

c. Peningkatan penggunaan Buku Kesehatan Lanjut Usia

di Rutan/Lapas.

2. Preventif

a. Konseling bagi Tahanan dan WBP lansia yang

mengalami gangguan buang air kecil guna pencegahan

infeksi saluran reproduksi.

b. Konseling bagi Tahanan dan WBP lansia yang

mengalami keluhan terkait menopause atau

andropause.
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c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) dan 

pengelolaannya. 

d. Pemeriksaan tingkat kemandirian menggunakan 

instrumen Activity of Daily Living (ADL) (lampiran 9)  

e. Pemeriksaan status mental menggunakan instrumen 

Geriatric Depression Scale (GDS) (lampiran 10) atau 

instrumen pemeriksaan Mini Cog dan Clock Drawing 

Test (lampiran 11) 

 

3. Kuratif-Rehabilitatif 

a. Diagnosis 

1) Pengobatan penyakit sesuai indikasi. 

2) Rujukan ke Puskesmas atau rumah sakit apabila ada 

Tahanan dan WBP lansia yang sakit dan tidak bisa 

ditangani oleh petugas kesehatan di klinik 

Rutan/Lapas. 

 

b. Tata laksana 

Tata laksana gizi sesuai status kesehatan Tahanan dan 

WBP lansia. 

 

E. Pengelolaan Kebersihan Menstruasi 

Dalam pengelolaan menstruasi, beberapa permasalahan 

yang kerap terjadi diantaranya pengetahuan Tahanan dan 

WBP perempuan usia reproduksi dan petugas Rutan/Lapas 

yang masih terbatas terkait pengelolaan kebersihan 

menstruasi, keterbatasan akses terhadap  pembalut dan 

celana dalam, baik dari sisi Tahanan dan WBP (keterbatasan 

finansial) maupun dari sisi Rutan/Lapas (keterbatasan stok di 

toko/koperasi), keterbatasan air bersih, sanitasi, dan sarana 

MCK, serta keterbatasan obat di klinik Rutan/Lapas untuk tata 

laksana gangguan menstruasi. 
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Upaya pengelolaan menstruasi yang dapat dilakukan di 

Rutan/Lapas meliputi: 

1. Promotif

a. Peningkatan pemahaman Tahanan dan WBP

perempuan usia reproduksi dan petugas di Rutan/Lapas

dalam menjaga kesehatan dan kebersihan organ

reproduksi.

b. Peningkatan pemahaman Tahanan dan WBP

perempuan usia reproduksi dan petugas di Rutan/Lapas

tentang pengelolaan kebersihan menstruasi.

2. Preventif

a. Peningkatan akses Tahanan dan WBP terhadap

pembalut dan celana dalam yang memadai:

- Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan 

pembalut dan celana dalam di toko/koperasi 

Rutan/Lapas 

- Penerimaan bantuan pembalut dan celana dalam dari 

pihak ketiga (swasta, LSM, mitra lain) yang tidak 

mengikat 

b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi/MCK yang

layak.

c. Konseling mengenai kebersihan organ reproduksi dan

pengelolaan kebersihan menstruasi.

3. Kuratif-Rehabilitatif

a. Diagnosis

Gangguan menstruasi yang sering dialami meliputi:

1) Menorea: durasi menstruasi lebih lama (>5 hari)

2) Hipermenorea: volume darah menstruasi lebih

banyak
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3) Hipomenorea: volume darah menstruasi lebih sedikit 

4) Polimenorea: jarak antarsiklus menstruasi lebih 

pendek (<21 hari) 

5) Oligomenorea: jarak antarsiklus menstruasi lebih 

panjang (>35 hari) 

6) Metroragia: perdarahan terjadi pada setiap waktu di 

antara siklus menstruasi 

7) Amenorea: tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-

turut 

 

Diagnosis gangguan mestruasi umumnya dapat 

dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, 

termasuk riwayat penggunaan kontrasepsi. Jika 

gangguan menstruasi berlanjut, sebaiknya WBP dirujuk 

ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut, penentuan etiologi, dan 

penegakan diagnosis.  

 

b. Tata laksana 

Tata laksana gangguan menstruasi disesuaikan dengan 

penyebabnya, meliputi: 

1) Perbaikan gaya hidup dan pola makan gizi seimbang, 

2) Pengobatan simtomatis,  

3) Terapi hormonal (rujuk ke Puskesmas atau RS), 

dan/atau 

4) Tindakan surgikal (rujuk ke Puskesmas atau RS). 

 

F. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak  

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ditujukan bagi: a) 

Tahanan dan WBP hamil, b) Tahanan dan WBP bersalin, c) 

Tahanan dan WBP nifas/menyusui, d) Bayi baru lahir dari 

Tahanan/WBP yang tinggal bersama didalam Rutan/Lapas, 
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dan e) Balita dari Tahanan/WBP yang tinggal bersama 

didalam Rutan/Lapas.  

Pelayanan KIA yang perlu disediakan meliputi pelayanan 

kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin dan 

nifas; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan 

kesehatan balita; dan manajemen laktasi. 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Promotif

1) Peningkatan pemahaman bagi Tahanan dan WBP

tentang kehamilan (tanda bahaya kehamilan),

persalinan, Keluarga Berencana Pascapersalinan

(KB PP), dan manajemen laktasi.

2) Pengenalan dan pemanfaatan buku KIA.

3) Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di fasilitasi oleh bidan

di Rutan dan Lapas (jika tidak tersedia dapat

berkoordinasi dengan bidan Puskesmas terdekat).

Kelas Ibu Hamil dilaksanakan dengan peserta

minimal 10 orang ibu hamil. Jika ibu hamil kurang

dari 10 orang, pemberian KIE kesehatan ibu dan

anak dapat dilakukan melalui sesi temu

wicara/konseling saat pemeriksaan kehamilan/

antenatal care (ANC).

b. Preventif

1) Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil

KEK.

2) Konseling kesehatan ibu dan anak.
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c. Tata Laksana 

1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC 

sesuai standar. Pelayanan ANC sesuai standar 

adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil 

minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu 

kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester 

kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang 

dilakukan oleh bidan dan/atau dokter dan atau dokter 

spesialis kebidanan, baik yang bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta 

yang memiliki Surat Tanda Register (STR).  

2) Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan pihak 

Rutan dan Lapas dapat berkoordinasi dengan tenaga 

kesehatan di Puskesmas (dokter/bidan/bidan desa) 

untuk datang ke Rutan dan Lapas (sebulan sekali) 

untuk membantu memberikan pelayanan ANC bagi 

Tahanan dan WBP perempuan yang hamil. 

3) Pemeriksaan dalam ANC meliputi berbagai jenis 

pemeriksaan termasuk menilai keadaan umum (fisik) 

dan psikologis Tahanan dan WBP hamil (lampiran 

12).  

4) Standar pelayanan ANC adalah pelayanan yang 

dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi 

kriteria 10 T yaitu :  

a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;  

b) Ukur tekanan darah;  

c) Nilai status gizi (ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)  

d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);  

e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung 

Janin (DJJ);  
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f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan

imunisasi tetanus bila diperlukan (dapat diperoleh

dari Puskesmas setempat);

g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet

selama kehamilan (dapat diperoleh dari

Puskesmas setempat);

h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan

hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan

darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya),

pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang

pemberian pelayanannya disesuaikan dengan

trimester kehamilan. Pemeriksaan laboratorium

dapat bekerja sama dengan Puskesmas setempat;

i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai 

kewenangan; serta

j) Temu wicara (konseling).

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Promotif

1) Peningkatan pemahaman bagi Tahanan dan WBP

tentang kehamilan (tanda bahaya persalinan), proses

persalinan, KB pascapersalinan, dan manajemen

laktasi.

2) Pemanfaatan buku KIA.

b. Preventif

1) Konseling KB pascapersalinan

2) Konseling pemberian makan bagi bayi dan anak

c. Tata Laksana

1) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar.  Pelayanan ditolong oleh
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dokter atau bidan yang kompeten. Persalinan 

spontan per vaginam dapat dilakukan di FKTP, 

namun persalinan dengan komplikasi atau persalinan 

melalui operasi harus dilakukan di FKRTL dan 

ditolong oleh dokter spesialis kebidanan/kandungan. 

2) Pelayanan ibu bersalin dimulai dari kala I sampai 

dengan kala IV persalinan. Pelayanan persalinan 

diberikan mengikuti Pedoman Asuhan Persalinan 

Normal. Sebelum pelayanan persalinan dilakukan, 

ibu yang akan bersalin ditawarkan dan dikonseling 

untuk pelayanan KB pascapersalinan. 

3) Untuk Pedoman Asuhan Persalinan Normal, terdapat 

5 aspek pelayanan yaitu: 

a) Membuat keputusan klinik 

b) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi 

c) Pencegahan infeksi 

d) Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan 

e) Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru 

lahir. 

 

3. Pelayanan Kesehatan Masa Nifas 

Pelayanan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 

jam sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilaksanakan 

secara terintegrasi dan komprehensif. Ibu nifas dan bayi 

baru lahir dipulangkan minimal setelah 24 jam pasca 

melahirkan, sehingga sebelum pulang diharapkan ibu dan 

bayinya mendapat 1 kali pelayanan masa nifas. 

a. Promotif 

1) Peningkatan pemahaman bagi Tahanan dan WBP 

tentang nifas dan tanda bahaya masa nifas, baik 

pada ibu maupun bayi. 
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2) Pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

b. Preventif

1) Konseling KB pascapersalinan

2) Konseling pemberian makan bagi bayi/anak.

c. Tata Laksana

1) Pelayanan kesehatan masa nifas dilakukan oleh

tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) yang

kompeten.

2) Pelayanan masa nifas dilaksanakan minimal  4 kali

dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir

bersamaan yaitu:

a) Pelayanan pertama dilakukan pada waktu 6 - 48

jam setelah persalinan.

b) Pelayanan kedua dilakukan pada waktu 3-7  hari

setelah persalinan.

c) Pelayanan ketiga  dilakukan pada waktu  8-28

hari setelah persalinan.

d) Pelayanan keempat dilakukan pada waktu 29-42

hari setelah persalinan.

3) Jenis pelayanan masa nifas meliputi:

a) Pelayanan pada ibu nifas

 Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan

suhu

 Pemeriksaan tinggi fundus uteri

 Pemeriksaan lokhia dan perdarahan

 Pemeriksaan jalan lahir

 Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian

ASI Eksklusif

 Pemberian kapsul vitamin A

 Pelayanan KB pascapersalinan
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 Konseling kesehatan ibu, dan 

 Penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada 

masa nifas 

b) Pelayanan pada bayi baru lahir 

 Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial 

 Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) yang 

merupakan bagian dari Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) 

 Skrining Bayi Baru Lahir 

 Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi 

kepada ibu dan keluarganya. 

 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

Bayi yang lahir dari Tahanan/WBP perempuan dapat 

tinggal bersama ibunya di dalam Rutan/Lapas hingga 

maksimal berusia 2 (dua) tahun apabila keadaan 

memungkinkan. Pelayanan kesehatan bagi balita dari 

WBP perempuan yang tinggal bersama didalam 

Rutan/Lapas perlu mendapat perhatian dari petugas.  

 

Namun hal ini seringkali terkendala karena tidak adanya 

tenaga kesehatan di klinik Rutan/Lapas dan tidak adanya 

sarana dan prasarana (misalnya tidak tersedianya vaksin 

imunisasi di klinik Rutan/Lapas, tidak tersedia 

penyimpanan/cold chain untuk vaksin imunisasi). Dalam 

situasi tersebut, bagaimanapun pelayanan kesehatan bagi 

balita dari Tahanan/WBP perempuan harus diberikan 

sesuai standar. 

 

Pelayanan kesehatan balita yang dapat dilakukan di 

Rutan/Lapas meliputi: 
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a. Promotif

1) Peningkatan pemahaman ibu (Tahanan dan WBP)

mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang

balita.

2) Peningkatan pemahaman ibu (Tahanan dan WBP)

tentang pentingnya imunisasi, jenis, dan jadwal

pelaksanaan imunisasi.

3) Pemanfaatan penggunaan buku KIA.

b. Preventif

1) Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

apabila diperlukan.

c. Tata Laksana

1) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar. Pelayanan kesehatan balita sesuai

standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh

bidan dan/atau perawat dan/atau dokter dan/atau

dokter spesialis anak.

2) Pelayanan kesehatan balita meliputi:

a) Balita sehat

 Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

balita (menggunakan instrumen Kuesioner

Praskrining Perkembangan/KPSP atau mengacu

pada informasi tumbuh kembang anak yang

terdapat dalam Buku KIA).

 Pemberian kapsul vitamin A (Februari dan

Agustus). Kapsul vitamin A dapat diperoleh di

Puskesmas setempat.
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 Pemberian imunisasi dasar lengkap dan 

imunisasi lanjutan. Pemberian imunisasi dapat 

bekerja sama dengan Puskesmas setempat. 

b) Balita dengan masalah kesehatan 

 PMT untuk balita kurus 

 Penanganan balita sakit sesuai standar (MTBS) 

 

3) Pelayanan kesehatan balita dapat dilakukan di klinik 

Rutan dan Lapas. Pemberian imunisasi bagi balita 

dapat dilakukan di Rutan/Lapas melalui koordinasi 

dengan Puskesmas untuk penyediaan vaksin, 

apabila di klinik Rutan/Lapas tersedia tenaga 

kesehatan yang kompeten. Apabila tidak tersedia 

tenaga kesehatan yang kompeten, maka petugas 

Rutan/Lapas dapat berkoordinasi dan memfasilitasi 

pelaksanaan pelayanan kesehatan balita ke 

Puskesmas setempat, sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. 

 

5. Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Keguguran  

Ibu hamil dapat mengalami keguguran termasuk ibu hamil 

Tahanan dan WBP yang berada di Rutan/Lapas. Oleh 

karena itu diperlukan pencegahan keguguran serta 

penanganan yang tepat apabila keguguran terjadi pada ibu 

hamil Tahanan dan WBP yang berada di Rutan/Lapas.  

 

Permasalahan pencegahan dan penanganan keguguran 

yang terjadi di Rutan/Lapas yaitu pengetahuan ibu hamil 

Tahanan dan WBP maupun petugas Rutan/Lapas yang 

masih kurang mengenai tanda bahaya kehamilan. Apabila 

penanganan tidak dilakukan dengan tepat dan segera 

dapat membahayakan kondisi ibu hamil maupun janin 
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yang dikandungnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pencegahan dan penanganan keguguran yang terjadi di  

Rutan atau Lapas yaitu keterampilan tenaga kesehatan di 

klinik Rutan/Lapas dalam stabilisasi dan rujukan ibu hamil 

Tahanan dan WBP yang mengalami keguguran serta 

pemantauan pasca perawatan.  

Pelayanan pencegahan dan penanganan keguguran yang 

dapat dilakukan di Rutan/Lapas meliputi: 

a. Promotif

1) Peningkatan pemahaman mengenai tanda bahaya

kehamilan sejak dini kepada Tahanan dan WBP yang

sedang hamil (pada saat pelayanan ANC).

2) Pemanfaatan Buku KIA.

b. Preventif

1) Pelayanan ANC sesuai standar (10 T).

c. Tata Laksana

1) Tata laksana asuhan pascakeguguran sesuai

standar. Penilaian secara cepat mengenai keadaan

umum ibu hamil, dilanjutkan stabilisasi pasien dan

rujukan ke Puskesmas PONED atau rumah sakit

guna dilakukan penanganan keguguran sesuai

standar sesuai tata laksana keguguran di Puskesmas

PONED atau rumah sakit.

2) Dukungan emosional dan konseling pascakeguguran,

termasuk konseling untuk penggunaan kontrasepsi

pasca keguguran.
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6. Manajemen Laktasi 

Setiap bayi berhak atas ASI eksklusif (ASI saja selama 6 

bulan pertama). Setelah bayi berusia 6 bulan, ASI 

dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan disertai pemberian 

makanan pendamping ASI (MP-ASI). 

 

Ibu nifas Tahanan dan WBP tetap dimotivasi untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Apabila bayi 

tinggal bersama ibu didalam Rutan/Lapas, pemberian ASI 

umumnya tidak mengalami kendala karena ibu dapat 

setiap saat menyusui bayi. Apabila bayi diasuh oleh 

keluarga dan tidak tinggal bersama ibunya di Rutan/Lapas, 

maka ibu tetap dimotivasi memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya melalui pemberian ASI perah. ASI dapat 

diperah dan disimpan didalam Rutan/Lapas untuk 

kemudian diambil oleh keluarga ibu dan selanjutnya 

diberikan oleh keluarga/pengasuh kepada bayi.  

 

Manajemen laktasi yang dapat dilakukan di Rutan/Lapas 

meliputi: 

a. Promotif 

1) Peningkatan pemahaman bagi Tahanan dan WBP 

dan petugas mengenai pentingnya ASI Eksklusif bagi 

bayi (dapat dilakukan sejak ANC). Informasi juga 

penting disampaikan kepada petugas Rutan/Lapas 

agar dapat mendorong keberhasilan menyusui. 

2) Peningkatan pemahaman bagi Tahanan dan WBP 

dan serta petugas Rutan/Lapas mengenai teknik 

menyusui. 

3) Pemanfaatan Buku KIA. 
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b. Preventif

1) Fasilitasi manajemen laktasi untuk memerah,

penyimpanan, dan pengiriman ASI (apabila bayi

dititipkan kepada keluarga), melalui penyediaan

fasilitas alat perah (breast pump), wadah ASI perah

(berupa botol atau plastik bersih), dan kulkas/lemari

pendingin terpisah (misal dititipkan di kulkas klinik

Rutan/Lapas).

c. Tata Laksana

1) Pemberian ASI Eksklusif bagi bayi sampai dengan

usia 6 bulan.

2) Pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun dan

pemberian MP-ASI.

3) Tata laksana gangguan/masalah menyusui.

G. Pelayanan Keluarga Berencana 

Di Rutan/Lapas terdapat perempuan Tahanan/WBP yang 

masuk dalam kondisi hamil, sehingga diperlukan pelayanan 

perawatan kehamilan, termasuk konseling kontrasepsi/KB 

pascapersalinan. Bagi Tahanan dan WBP perempuan yang 

telah menikah atau memiliki pasangan, pada masa menjelang 

bebas juga perlu dikonseling KB agar setelah bebas dapat 

melakukan perencanaan kehamilan dengan baik dengan 

pasangannya.  

Pelayanan kontrasepsi meliputi: 

1. Promotif

a. KIE/konseling tentang perencanaan kehamilan

b. KIE/konseling KB dan pilihan metode kontrasepsi,

termasuk KB pascapersalinan.

c. Pemanfaatan Buku KIA
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2. Preventif 

a. Penapisan kelayakan medis klien dalam penggunaan 

kontrasepsi menggunakan Diagram Lingkaran Kriteria 

Kelayakan Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi 

(WHO, 2017) 

b. Pelayanan kontrasepsi darurat bagi Tahanan dan WBP 

perempuan yang mengalami kekerasan seksual guna 

mencegah kehamilan tidak diinginkan. 

 

3. Tata Laksana 

a. Pelayanan kontrasepsi pascapersalinan (setelah ibu 

melahirkan hingga 42 hari pascapersalinan) 

b. Pelayanan kontrasepsi interval (setelah 42 hari 

pascapersalinan) 

c. Pelayanan kontrasepsi darurat 

d. Tata laksana efek samping dan komplikasi penggunaan 

kontrasepsi sesuai standar. 

 

H. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular 

(Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim) 

Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim 

sangatlah penting, karena semakin dini penyakit ini dideteksi 

maka kemungkinan keberhasilan pengobatannya semakin 

besar. Deteksi dini kanker leher rahim perlu dilakukan pada 

Tahanan dan WBP perempuan berusia 20 tahun ke atas 

(prioritas: 30-50 tahun), utamanya pada WBP perempuan 

dengan faktor risiko kanker, yaitu merokok, konsumsi alkohol, 

stress, melakukan hubungan seksual pertama kali sebelum 

usia 20 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, dan 

melahirkan terlalu banyak anak. 
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Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim yang 

dapat dilakukan di Rutan/Lapas meliputi: 

1. Promotif

a. Peningkatan pemahaman mengenai kanker payudara

dan kanker leher rahim.

b. Peningkatan pemahaman mengenai pola hidup sehat

untuk mencegah kanker payudara dan kanker leher

rahim.

c. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya deteksi

dini kanker payudara dan kanker leher rahim.

2. Preventif

a. Konseling pada Tahanan dan WBP perempuan usia

>20 tahun, khususnya usia 30-50 tahun yang telah

menikah, aktif secara seksual, atau memiliki riwayat

berganti-ganti pasangan seksual.

b. Deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan

payudara sendiri (SADARI). SADARI dapat dilakukan

secara rutin setiap bulan, yaitu pada hari ke 7 sampai

10 dihitung dari hari pertama menstruasi atau sesudah

menstruasi. Bagi perempuan yang telah menopause

dapat menetapkan satu hari setiap bulannya untuk

melakukan SADARI (teknik SADARI pada lampiran 13).

c. Skrining pemeriksaan payudara secara klinis

(SADANIS) berkala (1-3 tahun sekali) oleh dokter atau

bidan terlatih (teknik SADANIS pada lampiran 2).

d. Pemeriksaan IVA pada saat masuk Rutan/Lapas dan

diulang secara berkala setiap 3-5 tahun (teknik

pemeriksaan IVA pada lampiran 14).
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3. Kuratif-Rehabilitatif 

a. Diagnosis 

Bila dari hasil deteksi dini (SADARI, SADANIS, dan IVA) 

ditemukan kecurigaan kanker payudara dan/atau kanker 

leher rahim, maka klien dirujuk ke fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki sarana diagnostik dan dokter 

ahli. 

 

b. Tata laksana 

1) Jika diagnosis kanker payudara telah ditegakkan, 

Tahanan dan WBP dirujuk ke rumah sakit yang 

memiliki fasilitas untuk tata laksana kanker payudara 

sesuai standar pelayanan kedokteran. 

2) Jika hasil deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA 

positif, maka dapat dilakukan tindakan krioterapi di 

Puskesmas yang telah dilatih krioterapi. Tahanan dan 

WBP juga dapat dirujuk ke rumah sakit untuk 

mendapatkan tata laksana kanker leher rahim sesuai 

standar. 

3) Dukungan psikologis dan konseling. 
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BAB V 

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA MASA 

MENJELANG BEBAS 

Secara ideal, setiap WBP perlu dilakukan pemeriksaan 

kesehatan pada masa menjelang bebas. Namun mengingat 

pembebasan WBP dapat terjadi sewaktu-waktu dan tingginya 

beban kerja petugas kesehatan klinik Rutan/Lapas, pemeriksaan 

kesehatan WBP pada masa menjelang bebas tidak selalu dapat 

dilakukan. 

Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan WBP pada masa 

menjelang bebas perlu difokuskan pada: 

1. WBP (laki-laki dan perempuan) dengan TB

2. WBP (laki-laki dan perempuan) dengan HIV AIDS

3. WBP (laki-laki dan perempuan) dengan gangguan jiwa berat

4. WBP perempuan dengan isu kesehatan ibu dan anak, yaitu

ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, atau ibu yang tinggal

bersama bayi/balita di Rutan/Lapas).

Petugas kesehatan klinik Rutan/Lapas perlu berkoordinasi 

dengan petugas Rutan/Lapas bagian registrasi untuk 

mengidentifikasi WBP dengan kondisi-kondisi di atas. Pada masa 

menjelang bebas, petugas registrasi dapat menginformasikan 

kepada petugas kesehatan klinik Rutan/Lapas untuk dilakukan 

pelayanan kesehatan dan persiapan tata laksana lanjutan. 

Pelayanan tata laksana lanjutan meliputi:  

1. Pemberian KIE/konseling

Pemberian KIE/konseling pada masa menjelang bebas

berfokus pada permasalahan kesehatan yang dimiliki WBP,

hal ini dilaksanakan agar WBP mampu memahami dan
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melakukan tindakan pencegahan memburuknya 

permasalahan kesehatan yang ada.  

  

2. Manajemen Rujukan 

a. Tuberkulosis (TB) 

Prinsip dari rujukan adalah agar WBP yang dalam 

pengobatan TB yang dirujuk (pindah) dapat menyelesaikan 

pengobatannya di tempat yang baru pada saat pre dan 

post-release. Kegiatan pre-release TB adalah kegiatan 

pemberian informasi kepada warga binaan minimal tiga 

bulan sebelum bebas mengenai pengobatan TB dan tempat 

layanan TB untuk melanjutkan pengobatan. Sedangkan 

kegiatan post-release TB adalah kegiatan pencarian 

informasi oleh petugas pemasyarakatan/LSM mengenai 

kelanjutan pengobatan TB dari warga binaan penderita TB 

yang telah bebas.  

 

WBP dengan TB yang dalam masa pengobatan 

dipindahkan ke UPT Pemasyarakatan lain atau fasyankes 

lainnya perlu dirujuk dengan surat pengantar atau formulir 

TB 09, dengan menyertakan TB 01 dan OAT (Obat Anti 

Tuberkulosis) sisanya (bila telah dimulai pengobatan) dan 

menghubungi (melalui telepon atau SMS) Wasor TB 

Kabupaten/Kota.  

 

UPT Pemasyarakatan atau fasyankes yang menerima 

rujukan harus memberikan informasi tentang pasien yang 

dirujuk dengan mengirimkan bagian bawah formulir TB 09 

ke klinik pratama UPT Pemasyarakatan pengirim (asal) dan 

bila telah selesai pengobatan kirimkan TB 10 yang 

menyatakan hasil pengobatan pasien TB. 
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b. HIV AIDS

Tiga bulan menjelang bebas (bebas murni maupun

bersyarat) maka WBP dijadwalkan lagi untuk dapat

mengakses layanan sebagai berikut :

• Pemeriksaan kesehatan ulang (termasuk tes HIV bagi

yang negatif tapi berisiko)

• Konseling keluarga untuk dukungan paska bebas

• Konseling kelompok pre release

• Penilaian kebutuhan paska bebas (misalnya PTRM, ART,

OAT, KDS, dll)

Setelah mengikuti tes HIV, WBP/Tahanan yang terdeteksi 

HIV akan dirujuk kepada manajer kasus dan dokter untuk 

mendapatkan pengobatan dan membuat surat rujukan ke 

RS/klinik yang menyediakan layanan HIV AIDS dan IMS di 

luar Rutan/Lapas untuk penanganan lanjut setelah bebas. 

Manajer kasus akan berkoordinasi dengan Bapas untuk 

pemantauan setelah bebas apabila WBP/Tahanan yang 

terdeteksi HIV mendapatkan program pembebasan 

bersyarat (PB). Bapas dapat berfungsi sebagai manajer 

kasus yang memberikan informasi dan/atau membantu 

klien yang sedang menjalani PB, CMB, dan CMK untuk 

akses ke tempat penyedia layanan kesehatan yang 

dibutuhkan.  

WBP yang telah bebas, khususnya ODHA, memerlukan 

sistem rujukan dan jejaring di luar Rutan/Lapas. Layanan 

kesehatan yang dibutuhkan oleh WBP antara lain:  

• CST atau PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan)

dan pengobatan infeksi oportunistik di rumah sakit

daerah tempat tinggal WBP
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• Sarana kesehatan umum seperti puskesmas, dan klinik 

HIV dan IMS  

• Rehabilitasi pecandu narkoba  

• Dukungan sosial seperti KDS  

• Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 

 

Saat tibanya hari pembebasan baik bebas murni maupun 

bersyarat, maka WBP dibekali rujukan berupa: 

• Rujukan untuk transfer program pengobatan bagi yang 

sedang menjalani terapi medis atau perawatan adiksi 

(TB DOTS, ARV, PTRM dll) kepada RS, Puskesmas dan 

pusat layanan kesehatan lainnya.  

• Rujukan non medis pendukung bagi yang memerlukan 

(KDS, alkohol/cigarette/ narcotic anonymous group, dsb) 

kepada komunitas sosial, LSM, dinas sosial dan institusi 

lainnya.  

• Jika pembebasannya merupakan pembebasan bersyarat 

maka diperlukan rujukan tambahan untuk Bapas sebagai 

institusi lanjutan bagi warga binaan.  

Untuk rujukan dilengkapi dengan ikhtisar perawatan dan 

terapi ARV. 

 

c. Gangguan Jiwa Berat 

Pada WBP dengan gangguan jiwa berat, kepada 

keluarganya diberikan resume medis dan surat pengantar 

rujukan yang didalamnya terdapat riwayat terapi (rejimen 

obat dan dosis). Resume medis merupakan hak WBP dan 

bersifat rahasia sehingga harus dipastikan tidak 

disalahgunakan oleh yang tidak berhak.  
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d. WBP Perempuan dengan Isu Kesehatan Ibu dan Anak

WBP perempuan dengan isu Kesehatan Ibu dan Anak

meliputi:

1) Ibu hamil,

2) Ibu nifas/pascapersalinan,

3) Ibu menyusui, dan

4) Ibu dengan bayi/balita yang tinggal bersama di dalam

Rutan/Lapas.

Bagi WBP tersebut di atas, pada masa menjelang bebas 

perlu dipastikan yang bersangkutan memiliki BUKU KIA 

yang terisi lengkap catatan pelayanan yang telah 

didapatkan selama berada di Rutan/Lapas telah didapatkan 

selama yang bersangkutan berada di dalam Rutan/Lapas. 

Adapun alur pelayanan kesehatan bagi Tahanan/ 

Narapidana menjelas bebas dan pasca bebas sebagai 

berikut: 



6
2

 

   

G
a
m

b
a
r 

5
.1

 D
ia

g
ra

m
 A

lu
r 

P
e
la

y
a
n
a
n

 K
e
s
e
h
a

ta
n

 b
a
g

i 
W

B
P

 M
e
n
je

la
n
g

 B
e
b
a
s
 

W
B

P
 m

e
n
je

la
n
g

 
b

e
b

a
s
 

K
o
n
s
e
lin

g
 

in
d
iv

id
u

 

P
ro

g
ra

m
 

p
re

re
le

a
s
e

 

W
B

P
 d

e
n
g
a

n
 

g
a

n
g

g
u

a
n

 j
iw

a
 

b
e
ra

t 

W
B

P
 p

e
re

m
p
u
a

n
 

d
e

n
g

a
n

 i
s
u

 K
IA

 
(h

a
m

il,
 n

if
a
s
, 

m
e
n
y
u
s
u

i,
 b

a
y
i,
 

b
a

lit
a

) 

K
e
s
a
d
a

ra
n

 
s
e

n
d
ir

i 

R
o
u
ti
n
e
 o

ff
e

r 

K
IE

 k
e
p
a

d
a
 

k
e

lu
a
rg

a
 W

B
P

 


K

IE


B

u
k
u
 K

IA
te

ri
s
i 
le

n
g
k
a
p


P

IT
C


S

k
ri

n
in

g
 T

B

S
k
ri

n
in

g
 

k
e

s
e

h
a
ta

n
 

jiw
a

 


H

IV
 (

-)


T

B
 (

-)


H

IV
 (

+
)


T

B
 (

+
)

M
K

/k
o
n

s
e

lo
r 

d
a
n

 d
o

k
te

r 

M
e
m

b
u
a

t 
s
u

ra
t 

p
e

n
g

a
n

ta
r 

ru
ju

k
a
n
 

B
a
p
a

s
 



6
3

 

G
a
m

b
a
r 

5
.2

 D
ia

g
ra

m
 A

lu
r 

P
e
la

y
a
n
a
n
 K

e
s
e
h
a
ta

n
 b

a
g
i 
W

B
P

 P
a
s
c
a
 B

e
b
a
s
 



64 



65 

BAB VI 

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 

BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

Pembiayaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan 

WBP kelompok usia dewasa di Rutan/Lapas dapat dilakukan 

melalui beberapa sumber pembiayaan, baik APBN (Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, 

BPJS Kesehatan), APBD (Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), dana pihak ketiga 

(perusahaan, filantropi, lembaga swadaya masyarakat, mitra 

pembangunan), maupun pembiayaan mandiri (out of pocket).  

A. Kepesertaan 

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia

Sehat (JKN-KIS)

Kepesertaan program JKN-KIS dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan

peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI).

a. Peserta PBI (APBN atau APBD)

 Bantuan iuran JKN-KIS dapat berasal dari APBN

(Kementerian Kesehatan) atau APBD (Pemerintah

Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota).

 Penerima Bantuan = Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, yang

berasal dari:7

1) Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan

kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6

(enam) bulan

7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
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2) Korban bencana pasca bencana 

3) Pekerja yang memasuki masa pensiun 

4) Anggota keluarga dari pekerja penerima upah 

yang meninggal dunia 

5) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari 

keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan 

Kesehatan 

6) Tahanan/Warga Binaan pada Lembaga 

Pemasyarakatan 

7) Penyandang Masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) yang berada dalam Lembaga 

Kesejahteraan sosial (LKS) maupun yang berada 

diluar LKS 

8) Orang dengan gangguan jiwa telantar dan 

menggelandang 

 Tahanan dan WBP dapat menjadi peserta PBI jika 

memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak 

mampu, serta mendapat rekomendasi Kepala 

Rutan/Lapas. 

 Petugas Rutan/Lapas perlu mendata Tahanan dan 

WBP yang berhak menjadi peserta PBI sesuai dengan 

kriteria tersebut di atas. Data tersebut menjadi dasar 

bagi Kepala Rutan/Lapas dalam memberikan 

rekomendasi kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

setempat untuk diproses sesuai dengan alur 

penambahan data penerima PBI sesuai Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan. 
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 Bagi Tahanan dan WBP yang tidak mempunyai kartu

identitas/KTP atau yang mempunyai kartu

identitas/KTP ganda, pihak Rutan/Lapas dapat

bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat untuk

memverifikasi data kependudukan Tahanan dan WBP,

sehingga nantinya dapat didaftarkan sebagai peserta

PBI.

b. Peserta Non PBI

Tahanan dan WBP dapat menjadi peserta Non PBI

dengan membayar iuran secara mandiri. Untuk dapat

menjadi anggota non-PBI, Tahanan dan WBP perlu

mendaftarkan diri atau didaftarkan ke kantor BPJS

Kesehatan terdekat. Apabila Tahanan dan WBP bukan

merupakan penduduk setempat, maka pada saat

pendaftaran peserta JKN-KIS perlu melampirkan surat

keterangan domisili. Dalam hal ini surat keterangan

domisili dapat dikeluarkan oleh Kepala Rutan/Lapas

yang menerangkan bahwa selama masa 

penahanan/pembinaan, Tahanan/WBP tersebut 

berdomisili di Rutan/Lapas setempat.

2. Program Pembiayaan Selain JKN-KIS

a. Jaminan Persalinan (Jampersal)

 Tujuan: meningkatkan akses pelayanan kesehatan

bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir

ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten8.

8  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 
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 Syarat penerima manfaat: ibu hamil/bersalin miskin 

dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan 

pembiayaan oleh JKN-KIS atau jaminan kesehatan 

lainnya. 

 Petugas Rutan/Lapas perlu mendata Tahanan dan 

WBP hamil/bersalin yang miskin/tidak mampu dan 

belum memiliki jaminan pembiayaan JKN-KIS atau 

jaminan kesehatan lain, untuk dilaporkan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penerima 

manfaat Jampersal. 

 Sumber pembiayaan: APBN Kementerian Kesehatan. 

 

b. Program Nasional Penanggulangan Penyakit 

Tertentu 

1) TB 

 Tujuan: melindungi kesehatan masyarakat; 

menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau 

kematian; memutuskan penularan; mencegah 

resistensi obat; dan mengurangi dampak negatif 

yang ditimbulkan akibat TB. 

 Syarat penerima manfaat: klien yang diduga atau 

telah didiagnosis menderita TB. 

 Petugas Rutan/Lapas perlu mendata Tahanan dan 

WBP yang diduga atau telah didiagnosis menderita 

TB dan melaporkannya ke Puskesmas setempat 

untuk mendapat pelayanan tata laksana TB.  

 Sumber pembiayaan: APBN/APBD Kementerian 

Hukum dan HAM, APBN/APBD Kementerian 

Kesehatan, JKN-KIS, dan sumber pembiayaan 

lainnya. 

 

 



69 

2) HIV AIDS

 Tujuan: menurunkan hingga meniadakan infeksi

baru/kematian yang disebabkan oleh keadaan yang

berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi

terhadap ODHA; meningkatkan kualitas hidup

ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari

penyakit HIV AIDS pada individu, keluarga, dan

masyarakat.

 Syarat penerima manfaat: klien yang diduga atau

telah didiagnosis menderita HIV AIDS.

 Petugas Rutan/Lapas perlu mendata Tahanan dan

WBP yang diduga atau telah didiagnosis menderita

HIV AIDS dan melaporkannya ke Puskesmas

setempat untuk mendapat pelayanan tata laksana

HIV AIDS.

 Sumber pembiayaan: APBN/APBD Kementerian

Hukum dan HAM, APBN/APBD Kementerian

Kesehatan, JKN-KIS, dan sumber pembiayaan

lainnya.

3) Hepatitis B

 Tujuan: menurunkan dan menghilangkan angka

kesakitan, kecacatan, dan kematian; membatasi

penularan serta penyebarannya tidak meluas antar

daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi

menimbulkan Kejadian Luar biasa (KLB)/wabah

serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi,

produktivitas, dan angka harapan hidup.

 Syarat penerima manfaat: ibu hamil yang diduga

atau telah didiagnosis menderita Hepatitis B.

 Petugas Rutan/Lapas perlu mendata Tahanan dan

WBP hamil yang diduga atau telah didiagnosis
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menderita Hepatitis B dan melaporkannya ke 

Puskesmas atau rumah sakit rujukan Hepatitis B 

untuk mendapat pelayanan lanjutan. 

 Sumber pembiayaan: APBN/APBD Kementerian 

Hukum dan HAM, APBN/APBD Kementerian 

Kesehatan, dan sumber pembiayaan lainnya. 

 

c. Pembiayaan Mandiri 

Tahanan dan WBP yang tidak memiliki jaminan 

kesehatan (JKN-KIS, jaminan kesehatan lain) atau tidak 

memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program 

kesehatan Pemerintah (Jampersal, program nasional 

penanggulangan penyakit tertentu), maka pembiayaan 

kesehatan ditanggung secara mandiri (out of pocket) 

oleh Tahanan dan WBP yang bersangkutan.  

 

B. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan  

Pembiayaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan 

dan WBP kelompok usia dewasa di Rutan/Lapas dapat 

berasal dari berbagai sumber, antara lain: 

1. APBN/APBD Kementerian Hukum dan HAM RI 

Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI dapat 

dimanfaatkan untuk: 

a. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana 

klinik Rutan/Lapas, termasuk operasional klinik 

b. Pemenuhan tenaga kesehatan: 

1) Penyediaan tenaga kesehatan di klinik Rutan/Lapas 

2) Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di 

klinik Rutan/Lapas 

c. Pelaksanaan penyuluhan untuk petugas Rutan dan 

Lapas, serta untuk Tahanan dan WBP 
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d. Pemeriksaan fisik berkala dan berkesinambungan untuk 

Tahanan dan WBP 

e. Pemeriksaan laboratorium: urine/darah rutin, 

BTA/sputum, tes kehamilan, dan tes HIV 

f. Rontgen (sesuai indikasi) 

g. Pelayanan rehabilitasi mental untuk Tahanan dan WBP 

h. Pelayanan KIA, meliputi: 

1) Pemeriksaan ibu hamil 

2) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ibu 

dan bayi 

3) Pelayanan imunisasi Td 

4) Pemberian obat/multivitamin 

5) Penyediaan makanan tambahan untuk Tahanan dan 

WBP yang sakit, Tahanan dan WBP hamil, Tahanan 

dan WBP menyusui, dan anak dari Tahanan dan 

WBP perempuan sampai anak berumur 2 tahun 

6) Pelayanan KB, meliputi konseling, pemasangan 

IUD, pelayanan suntik KB, pil, dan implan 

7) Pelayanan imunisasi untuk bayi 0-1 tahun 

i. Pelayanan HIV, meliputi: 

1) Penyediaan dan pelaksanaan konseling dan testing 

secara sukarela untuk dapat menemukan dan 

mengobati penderita 

2) Pengobatan preventif kepada ibu hamil dengan HIV 

untuk mencegah penularan dari ibu ke anak 

3) Penyediaan secara berkesinambungan obat ARV 

dan obat infeksi oportunistik yang terjangkau. 

 

2. APBN/APBD Kementerian Kesehatan 

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi WBP di Rutan dan 

Lapas yang pembiayaannya berasal dari Kementerian 

Kesehatan, antara lain: 
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a. Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka

mendekatkan akses pelayanan KIA yang dapat

dipergunakan untuk:

1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal ke fasilitas

pelayanan kesehatan primer.

2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi ke fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.

3) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

sekunder/tersier atas indikasi medis

4) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko

tinggi atas indikasi (bila diperlukan).

5) Pelayanan KB pascapersalinan (KB PP), dengan alat

dan obat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN.

6) Perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid

kongenital bayi baru lahir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jampersal, disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk

operasional Puskesmas (termasuk untuk penjangkauan

Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas) dimanfatkan

utamanya untuk mendukung biaya operasional tenaga

kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di

wilayah kerja Puskesmas, serta untuk distribusi obat,

vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta

pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi

kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana

BOK, disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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c. Program Nasional Penanggulangan TB

1) Promosi kesehatan

2) Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lini 1 dan lini 2

3) Regensia, pot dahak, kaca sediaan, oli Emersi, Ether

Alkohol

4) Obat untuk pencegahan Tuberkulosis

5) Formulir pencatatan dan pelaporan

d. Program Nasional Penanggulangan HIV AIDS

1) Promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan

yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan

penularan HIV dan menghilangkan stigma serta

diskriminasi.

2) Reagen untuk tes HIV dan IMS

3) Pelaksanaan tes HIV dan konseling untuk semua

Tahanan dan WBP

4) Pengobatan: ARV, profilaksis, kontrimoksasol, IMS,

dan infeksi oportunistik.

e. Program Nasional Penanggulangan Hepatitis B

1) Promosi kesehatan

2) Reagen HBsAG

3) Deteksi dini Hepatitis B untuk Tahanan dan WBP

hamil

4) Deteksi dini Hepatitis B untuk Tahanan dan WBP

dengan IMS

5) Vaksin HB0 dan HBIg untuk bayi.

3. JKN-KIS

Pelayanan kesehatan reproduksi Tahanan dan WBP di

Rutan dan Lapas yang dijamin JKN-KIS meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
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1) Penyuluhan kesehatan perorangan 

2) Imunisasi dasar (BCG, DPT-HB, Polio, dan Campak). 

Vaksin untuk imunisasi dasar disediakan oleh 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

3) Keluarga Berencana (KB), meliputi konseling, 

kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk 

komplikasi KB. Alat kontrasepsi disediakan oleh 

BKKBN. 

4) Pelayanan skrining kanker leher rahim dan kanker 

payudara. 

5) Pemeriksaan penunjang pelayanan skrining 

kesehatan, meliputi pemeriksaan IVA dan pap smear. 

6) Pemeriksaan ANC dan pemeriksaan PNC/nenonatus 

sesuai standar 

7) Rehabilitasi medik dasar bagi pasien HIV AIDS dan 

TB, dimana pengobatan menggunakan obat program. 

8) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, 

mengacu pada daftar yang tercantum dalam 

Formularium Nasional dan Kompedium Alat 

Kesehatan. 

9) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi 

medis, mencakup: 

 Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang 

dapat diselesaikan secara tuntas di FKTP 

 Pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko 

tinggi 

 Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau 

penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED 

 Pertolongan neonatal dengan komplikasi. 
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b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

1) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik

oleh dokter spesialis dan subspesialis, termasuk

pelayanan kedaruratan

2) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-

bedah sesuai dengan indikasi medis

3) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

mengacu pada daftar yang tercantum dalam

Formularium Nasional dan Kompendium Alat

Kesehatan

4) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai

dengan indikasi medis

5) Rehabilitasi medis

6) Pelayanan darah

7) Pelayanan kedokteran forensik klinik, meliputi

pembuatan visum et repertum (VeR) dan pemeriksaan

psikiatri forensik

8) Perawatan inap non-intensif

9) Perawatan inap di ruang intensif.

4. Sumber Pembiayaan Lain

Selain sumber-sumber pembiayaan di atas, Kementerian

Hukum dan HAM dapat bekerja sama dengan lembaga

filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, atau mitra pembangunan lain untuk

mendukung pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan

dan WBP. Contoh kegiatan yang dapat didukung

pembiayaannya antara lain:

a. Penyediaan media KIE/konseling di Rutan/Lapas

b. Pemberian KIE dan konseling bagi Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas, misal melalui penyelenggaraan
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penyuluhan, support groups, Kelas Ibu, sesi konseling, 

dll. 

c. Peningkatan kapasitas petugas Rutan/Lapas dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi 

d. Peningkatan kapasitas Tahanan dan WBP sebagai 

pendidik sebaya (peer educator), konselor sebaya (peer 

counselor), atau tenaga pendamping pelayanan 

kesehatan reproduksi 

e. Pendampingan Tahanan dan WBP yang memerlukan 

tata laksana khusus terkait kesehatan reproduksi, baik 

selama masa penahanan/pembinaan atau setelah masa 

bebas. 

f. Penyediaan bantuan barang kebutuhan personal untuk 

mendukung kesehatan reproduksi Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas, seperti pembalut, celana dalam, bra, 

fasilitas memerah dan menyimpan ASI perah, pemberian 

makanan tambahan bagi ibu hamil/balita/lansia, air 

bersih, sanitasi, dll. 

 

C. Penyedia Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

1. Klinik Kesehatan Rutan/Lapas 

Kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di lingkungan 

Rutan/Lapas disediakan oleh Klinik Kesehatan 

Rutan/Lapas. Kemandirian pelayanan kesehatan oleh Klinik 

Kesehatan Rutan/Lapas sangat diperlukan karena Tahanan 

dan WBP berada didalam lingkungan tertutup dengan 

regulasi yang sangat ketat. Kementerian Hukum dan HAM 

telah menetapkan standar minimal sarana, prasarana, dan 

ketenagaan pelayanan dan perawatan kesehatan di 

Rutan/Lapas9. Klinik kesehatan Rutan/Lapas 

                                                        
9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 
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menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi 

Tahanan dan WBP yang meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Saat ini, di 508 Rutan/Lapas 

memiliki klinik yang dapat melayani Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas tersebut. 

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas,

Klinik Pratama, Praktik Perorangan)

Dalam prinsip penyelenggaraan kegiatannya, Puskesmas

harus menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, baik melalui

upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan

perorangan. Puskesmas yang di wilayah kerjanya terdapat

Rutan/Lapas, maka status kesehatan Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas tersebut juga termasuk yang menjadi

tanggung jawab Puskesmas.

Oleh karena itu, Puskesmas perlu berkoordinasi dengan 

Rutan/Lapas (termasuk Klinik Kesehatan Rutan/Lapas) 

guna memastikan pemenuhan hak setiap Tahanan dan 

WBP akan pelayanan kesehatan reproduksi. Demikian pula 

Klinik Kesehatan Rutan/Lapas seyogianya berkoordinasi 

dengan Puskesmas setempat jika terdapat upaya 

kesehatan yang tidak dapat 

dilakukan/ditangani/diselesaikan oleh Klinik Kesehatan 

Rutan/Lapas. Jika Rutan/Lapas belum memiliki tenaga 

dokter atau tenaga kesehatan lainnya, pihak Rutan/Lapas 

dapat meminta bantuan kepada Puskesmas setempat untuk 

memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP10. Dalam 1 

10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 
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kecamatan minimal terdapat 1 Puskesmas yang dapat 

melayani masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tersebut. 

 

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, seluruh Puskesmas 

adalah penyedia pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-

KIS. Puskesmas juga menjadi penyedia pelayanan bagi 

penerima manfaat Jampersal dan program penanggulangan 

penyakit tertentu (TB, HIV AIDS, dan Hepatitis). 

 

FKTP lain yang juga dapat mendukung pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP adalah Klinik 

Pratama dan Praktik Perorangan (praktik mandiri dokter, 

bidan, dll). Klinik Pratama menyelenggarakan upaya 

kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan 

medis dasar, baik umum maupun khusus. Sementara 

Praktik Perorangan menyelenggarakan upaya kesehatan 

perorangan dengan menyediakan pelayanan medis dasar 

yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan tenaga 

kesehatan yang berpraktik.  

Klinik Pratama dan Praktik Perorangan yang telah bekerja 

sama dengan BPJS Kesehatan dapat menjadi penyedia 

pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Di luar JKN-

KIS dan jaminan kesehatan lain, pembiayaan pelayanan 

kesehatan di Klinik Pratama dan Praktik Perorangan 

umumnya bersumber dari pembiayaan mandiri (out of 

pocket). 

 

3. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (Klinik 

Utama, Rumah Sakit) 

Pelayanan kesehatan di FKRTL diberikan atas rujukan dari 

FKTP, kecuali kasus gawat darurat. FKRTL meliputi klinik 

utama, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Klinik 
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Utama menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan 

dengan menyediakan pelayanan medis spesialistik. 

Sementara rumah sakit menyelenggarakan upaya 

kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan 

medis spesialistik tingkat lanjut.  

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, seluruh rumah sakit 

milik Pemerintah adalah penyedia pelayanan kesehatan 

bagi peserta JKN-KIS. Rumah sakit milik Pemerintah juga 

menjadi penyedia pelayanan bagi penerima manfaat 

Jampersal dan program penanggulangan penyakit tertentu 

(TB, HIV AIDS, dan Hepatitis). Dalam 1 kabupaten/kota 

minimal terdapat 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional. 

Klinik utama dan rumah sakit yang telah bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan dapat menjadi penyedia 

pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Di luar JKN-

KIS dan jaminan kesehatan lain, pembiayaan pelayanan 

kesehatan di klinik utama dan rumah sakit umumnya 

bersumber dari pembiayaan mandiri (out of pocket). 
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BAB VII 

PEMBAGIAN PERAN DAN MEKANISME KOORDINASI 

A. Peran dan Tanggung Jawab 

1. Sektor Kesehatan

a. Kementerian Kesehatan

1) Bersama Kementerian Hukum dan HAM

menyusun/menetapkan NSPK pelayanan kesehatan

reproduksi bagi Tahanan WBP di Rutan dan Lapas.

2) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

3) Memfasilitasi proses akreditasi klinik di Rutan/Lapas

sebagai FKTP yang dapat menjadi mitra BPJS

Kesehatan.

4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan

WBP di Rutan/Lapas.

5) Pemberian bimbingan teknis bagi pengelola

program secara berjenjang.

6) Menyusun materi KIE terkait kesehatan reproduksi.

7) Bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan

pemantauan dan evaluasi  pelayanan kesehatan

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas

secara berjenjang.

b. Dinas Kesehatan Provinsi

1) Fasilitasi implementasi NSPK pelayanan kesehatan

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

2) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas, termasuk
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dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM di provinsi. 

3) Fasilitasi proses akreditasi klinik di Rutan/Lapas 

sebagai FKTP yang dapat menjadi mitra BPJS 

Kesehatan. 

4) Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan 

dalam pelayanan kesehatan reproduksi termasuk 

bagi tenaga kesehatan di Rutan/Lapas. 

5) Pemberian bimbingan teknis bagi pengelola 

program secara berjenjang. 

6) Membangun kemitraan dengan LSM atau pihak 

terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan/Lapas. 

7) Menyediakan media KIE terkait komponen 

kesehatan reproduksi. 

8) Fasilitasi sistem rujukan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di tingkat 

provinsi. 

9) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan obat program dan 

bahan medis habis pakai yang diperlukan untuk 

pelaksanaan program bagi Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas, misal TB, IMS, HIV AIDS, KIA, dll. 

10) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

11) Melakukan pemantauan dan evaluasi  pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas secara berjenjang. 

 

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

1) Implementasi NSPK pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 
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2) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

3) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

pelayanan kesehatan reproduksi termasuk bagi

tenaga kesehatan di Rutan/Lapas.

4) Pemberian bimbingan teknis bagi pengelola

program secara berjenjang.

5) Membangun kemitraan dengan LSM atau pihak

terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan

pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan/Lapas.

6) Fasilitasi proses akreditasi klinik di Rutan/Lapas

sebagai FKTP yang dapat menjadi mitra BPJS

Kesehatan.

7) Menyediakan media KIE terkait komponen

kesehatan reproduksi.

8) Menetapkan Puskesmas dan RS untuk jejaring

rujukan pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan

dan Lapas, misal melalui MoU atau nota

kesepahaman.

9) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan obat program dan

bahan medis habis pakai yang diperlukan untuk

pelaksanaan program bagi Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas, misal TB, IMS, HIV AIDS, KIA, dll.

10) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

11) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas secara berjenjang.
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d. Puskesmas 

1) Melakukan pembinaan pelaksanaan program (misal 

program KIA, IMS, HIV AIDS, dll) di Rutan/Lapas, 

termasuk pemberian pelayanan jika 

diminta/diperlukan. 

2) Membangun kemitraan dengan LSM atau pihak 

terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan/Lapas. 

3) Menyediakan media KIE terkait komponen 

kesehatan reproduksi. 

4) Pembinaan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan 

program di Rutan/Lapas. 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas. 

 

2. Sektor Hukum dan HAM 

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

1) Bersama Kementerian Kesehatan 

menyusun/menetapkan NSPK pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.  

2) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi 

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

3) Pemberian bimbingan teknis bagi pengelola 

program secara berjenjang. 

4) Menyusun materi KIE terkait komponen kesehatan 

repoduksi. 

5) Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan di 

Rutan/Lapas (sarana prasarana, obat, bahan medis 

habis pakai, alat kesehatan, tenaga kesehatan, 

operasional). 
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6) Memfasilitasi standarisasi klinik di Rutan/Lapas

sesuai standar klinik agar dapat menjadi provider

BPJS Kesehatan.

7) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam

pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan

WBP di Rutan/Lapas.

8) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas secara berjenjang.

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

1) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas, termasuk

dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

2) Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

3) Pemberian bimbingan teknis bagi pengelola

program secara berjenjang.

4) Membangun kemitraan dengan LSM atau pihak

terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan

pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan/Lapas.

5) Pemenuhan kebutuhan obat dan bahan medis habis

pakai bagi klinik kesehatan di Rutan/Lapas.

6) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas.

7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di

Rutan/Lapas secara berjenjang.
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c. Rutan dan Lapas 

1) Memfasilitasi keanggotaan JKN KIS bagi Tahanan 

dan WBP miskin/tidak mampu (penyediaan 

identitas, identifikasi Tahanan dan WBP miskin/tidak 

mampu, koordinasi dengan Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota setempat untuk pencatatan di 

database PBI, pendaftaran keanggotaan JKN-KIS). 

2) Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi 

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas dengan lintas 

program dan lintas sektor. 

3) Membangun kemitraan dengan LSM atau pihak 

terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi di Rutan/Lapas. 

4) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan 

reproduksi bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan 

kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP di 

Rutan/Lapas. 

 

d. Bapas  

1) Mengawasi dan membimbing klien Bapas selama 

menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti 

Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). 

2) Membantu mengingatkan klien Bapas yang sedang 

mendapatkan pengobatan tertentu agar klien 

tersebut dapat minum obat dengan teratur dan tidak 

putus obat. 

3) Membantu mengingatkan dan menginformasikan 

klien Bapas dengan isu kesehatan ibu dan anak (ibu 

hamil, nifas, menyusui, bayi dan balita) agar klien 

tersebut rutin berkonsultasi dengan petugas 
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kesehatan, misal ANC, kunjungan nifas, kunjungan 

imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. 

4) Pada saat klien lapor diri menyarankan agar klien

dapat berobat ke rumah sakit sesuai rujukan yang

pernah didapat di UPT Pemasyarakatan selama

klien menjalani masa pembinaan.

5) Pelacakan untuk pasien mangkir yang bebas

bersyarat.

6) Sebagai Manajer Kasus (MK) HIV AIDS dan IMS

dengan memberikan informasi yang dibutuhkan

klien dan dapat menyalurkan ke tempat penyedia

layanan yang dibutuhkan.

7) Memberikan pemantauan klien yang 

sedang/membutuhkan pengobatan.

8) Memberikan konseling individu terkait HIV AIDS dan

IMS.

3. Sektor Sosial

a. Kementerian Sosial

1) Menetapkan kriteria PBI JKN-KIS.

2) Menetapkan data Tahanan dan WBP yang akan

menjadi peserta PBI JKN-KIS.

3) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan

dalam proses pendaftaran sebagai anggota PBI

JKN-KIS.

4) Pelatihan vokasional pasca bebas (keterampilan)

dan support group.

5) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi

Tahanan dan WBP serta eks-WBP.
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b. Dinas Sosial Provinsi 

1) Mengusulkan peserta PBI JKN-KIS, baik melalui 

mekanisme APBN maupun APBD. 

2) Pelatihan vokasional pasca bebas (keterampilan) 

dan support group. 

3) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi 

Tahanan dan WBP serta eks-WBP. 

 

c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

1) Mengusulkan peserta PBI JKN-KIS, baik melalui 

mekanisme APBN maupun APBD. 

2) Pendataan dan validasi data calon peserta PBI JKN-

KIS dari yang diusulkan oleh Rutan/Lapas. 

3) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi 

Tahanan dan WBP serta eks-WBP. 

 

d. Pekerja Sosial 

1) Penjangkauan dan pendataan eks WBP. 

2) Pendampingan eks WBP, termasuk untuk 

memastikan kesinambungan tata laksana lanjutan 

pelayanan kesehatan. 

3) Mendorong eks WBP untuk berperilaku hidup sehat 

dan mengakses pelayanan kesehatan. 

4) Memotivasi eks WBP untuk melaksanakan 

kepatuhan minum obat dan pemeriksaan kesehatan 

secara teratur untuk eks WBP dengan penyakit 

tertentu. 

5) Memfasilitasi apabila eks WBP memerlukan 

pelayanan kesehatan atau rujukan lebih lanjut. 
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4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan

a. Memfasilitasi proses kredensialing dan penetapan

klinik Rutan/Lapas sebagai mitra BPJS Kesehatan.

b. Memfasilitasi pendaftaran WBP di Rutan/Lapas yang

memenuhi persyaratan sebagai peserta JKN-KIS

c. Memfasilitasi proses pemindahan Pemberi Pelayanan

Kesehatan Tingkat 1 (PPK 1) ke klinik Rutan/Lapas.

5. Organisasi Profesi Kesehatan dan Institusi 

Pendidikan Kesehatan

Mendukung Pemerintah dalam:

a. Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam

peningkatan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan

WBP di Rutan/Lapas, termasuk penyediaan media

KIE/konseling dan pelaksanaan KIE/konseling bagi

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas

b. Pemberian KIE dan konseling bagi Tahanan dan WBP

di Rutan/Lapas, misal melalui penyelenggaraan

penyuluhan, support groups, Kelas Ibu, sesi konseling,

dll.

c. Peningkatan kapasitas petugas Rutan/Lapas dalam

pelayanan kesehatan reproduksi

d. Memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan

paruh waktu atau mahasiswa kesehatan guna

membantu pelayanan kesehatan di Rutan/Lapas

melalui program internship/magang, on the job training,

praktik kerja lapangan, dll.
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6. Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Filantropi, 

dan Sektor Swasta/Dunia Usaha 

Mendukung Pemerintah dalam: 

a. Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam 

peningkatan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan 

WBP di Rutan/Lapas, termasuk penyediaan media 

KIE/konseling dan pelaksanaan KIE/konseling bagi 

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

b. Pemberian KIE dan konseling bagi Tahanan dan WBP 

di Rutan/Lapas, misal melalui penyelenggaraan 

penyuluhan, support groups, Kelas Ibu, sesi konseling, 

dll. 

c. Peningkatan kapasitas petugas Rutan/Lapas dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi. 

d. Peningkatan kapasitas Tahanan dan WBP sebagai 

pendidik sebaya (peer educator), konselor sebaya 

(peer counselor), atau tenaga pendamping pelayanan 

kesehatan reproduksi. 

e. Pendampingan Tahanan dan WBP yang memerlukan 

tata laksana khusus terkait kesehatan reproduksi, baik 

selama masa penahanan/pembinaan atau setelah 

masa bebas. 

f. Penyediaan bantuan barang kebutuhan personal untuk 

mendukung kesehatan reproduksi Tahanan dan WBP 

di Rutan/Lapas, seperti pembalut, celana dalam, bra, 

fasilitas memerah dan menyimpan ASI perah, 

pemberian makanan tambahan ibu hamil/balita/lansia, 

air bersih, sanitasi, dll. 
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B. Tata Hubungan Kerja Klinik Kesehatan Rumah Tahanan 

Negara/Lembaga Pemasyarakatan dan Puskesmas 

1. Perencanaan Kebutuhan Obat, Bahan Habis Pakai,

dan Alat Kesehatan di Rutan/Lapas

Dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan peralatan

kesehatan, Rutan/Lapas menyusun perencanaan

kebutuhan obat dan peralatan kesehatan untuk

kebutuhan pelayanan kesehatan di unit pelayanan

dilakukan dengan membuat rencana kebutuhan melalui

DIPA Kementerian Hukum dan HAM. Penyediaan logistik

tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Jaminan pemerataan obat dilakukan dengan

pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan obat dan

peralatan kesehatan pada tiap unit pelayanan kesehatan.

Rencana usulan pengadaan disusun perbulan untuk

kebutuhan satu tahun11.

Penyediaan kebutuhan obat dasar dan alat kesehatan 

menggunakan pendanaan dari DIPA Kementerian Hukum 

dan HAM. Sedangkan untuk penyediaan obat program 

(termasuk reagen) Rutan/Lapas dapat bekerjasama 

dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, rumah sakit serta 

institusi pelayanan lintas sektor lain, seperti pengadaan 

obat ARV, obat TB, dan lain sebagainya. 

Terkait dengan anggaran, Rutan/Lapas juga dapat 

mengelola dana kapitasi, jika klinik di Rutan/Lapas sesuai 

standar klinik (yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik) dan 

terdaftar sebagai provider BPJS Kesehatan. Untuk itu, 

11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelayanan Kesehatan di  Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
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perlu dipastikan klinik di Rutan/Lapas telah memenuhi 

standar sebagai Klinik sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Klinik. Pengelolaan dana kapitasi di klinik 

Rutan/Lapas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 88/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan 

PNBP dari dana kapitasi pada FKTP Pemerintah Pusat. 

 

Dalam memberikan pelayanan kepada Tahanan dan 

WBP, klinik di Rutan/Lapas juga dapat bekerjasama 

dengan Puskesmas setempat. Pembiayaan melalui 

penggunaan dana kapitasi di Puskesmas yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi Puskesmas yang 

sudah menjadi BLUD, penggunaan dana kapitasi 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah masing-masing. 

Sedangkan bagi Puskesmas yang belum BLUD dapat 

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN 

untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah. 

 

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan di Rutan/Lapas 

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di unit 

pelayanan kesehatan di Rutan/Lapas disesuaikan dengan 

kondisi. Tenaga medis dan perawat masing-masing paling 

sedikit 2 orang; sementara bidan, analisis laboratorium, 

asisten apoteker, ahli madya gizi, sanitarian, psikolog 

masing-masing paling sedikit 1 orang. Pendidikan dan 

pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pada unit 

pelayanan. Dalam rangka mengatasi permasalahan 
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pemerataan tenaga kesehatan di klinik kesehatan 

Rutan/Lapas, maka: 

 UPT Rutan/Lapas yang belum memiliki tenaga

kesehatan di klinik kesehatan perlu melakukan

perencanaan pengadaan tenaga kesehatan.

 Bila UPT Rutan/Lapas belum memiliki klinik kesehatan,

dapat bekerja sama dengan Puskesmas di wilayah

kerjanya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa 

kerja sama dilakukan melalui MoU atau perjanjian kerja 

sama antara Kepala UPT Rutan/Lapas dengan Kepala 

Puskesmas setempat dengan diketahui Kanwil 

Kemenkumham12. Namun demikian mengingat 

kompleksitas pelayanan kesehatan bagi WBP di 

Rutan/Lapas, kerja sama sebaiknya dilakukan antara 

Kepala UPT Rutan/Lapas dengan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dengan diketahui 

Kepala Kanwil Kemenkum HAM dan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan reproduksi, perlu dilakukan peningkatan 

kapasitas tenaga kesehatan di klinik Rutan/Lapas. Upaya 

peningkatan kapasitas SDM kesehatan di klinik 

Rutan/Lapas perlu dimasukkan dalam nota kesepahaman 

(MoU) antara Kepala Rutan/Lapas dan Kepala 

Puskesmas. Kegiatan pelatihan/orientasi/sensitisasi 

program kesehatan reproduksi selain diberikan kepada 

tenaga kesehatan Puskesmas, juga diberikan kepada 

12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
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tenaga kesehatan yang bertugas di Rutan/Lapas 

sehingga bisa mendapatkan informasi terkait standar 

pelayanan yang terkini. 

 

3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rutan/Lapas 

Bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan 

mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan 

penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, 

perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak (untuk 

Rutan/Lapas perempuan dan anak-anak). Dalam 

pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan13. 

 

Penyuluhan/KIE mengenai kesehatan reproduksi agar 

dilakukan pada setiap Tahanan dan WBP tidak hanya 

Tahanan dan WBP yang datang ke klinik untuk 

berobat/memiliki keluhan akan kesehatannya. Pihak 

Rutan/Lapas dapat memfasilitasi Tahanan dan WBP 

untuk konsultasi dan mendapatkan penyuluhan/KIE 

kesehatan reproduksi melalui penjadwalan per blok untuk 

lebih memudahkan pelaksanaannya dan menghilangkan 

hambatan/missed opportunity dalam mengakses layanan 

kesehatan bagi Tahanan dan WBP.  

 

Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui 

pemberdayaan Tahanan dan WBP sebagai kader 

kesehatan di Rutan/Lapas. Tahanan dan WBP terpilih 

diberikan orientasi/sensitisasi mengenai kesehatan 

reproduksi dan menyampaikan informasi-informasi 

kesehatan reproduksi tersebut kepada Tahanan dan WBP 

                                                        
13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  



95 

lainnya. Dalam pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi, 

tenaga kesehatan Rutan/Lapas dapat berkoordinasi dan 

bekerja sama dengan Puskesmas setempat, organisasi 

profesi, institusi pendidikan, dan LSM atau mitra kerja lain. 

Puskesmas dan LSM/mitra kerja dapat memberikan 

dukungan dalam pelaksanaan KIE/konseling kepada 

Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. Puskesmas dapat 

menggunakan dana BOK pada kegiatan KIE kesehatan 

reproduksi sebagai bagian dari upaya promotif dan 

preventif bagi Tahanan dan WBP di Rutan/Lapas. 

4. Manajemen Kasus Rujukan bagi Tahanan dan WBP,

termasuk Rujukan Pasca Bebas

Pada setiap Rutan/Lapas disediakan poliklinik beserta

fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya

seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Apabila

belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya,

maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan

kepada Puskesmas atau RS terdekat14.

Bentuk pelaksanaan rujukan dapat dilakukan ke 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua (RS tipe C, 

RS tipe B termasuk RS TNI/POLRI), RS khusus dan 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga (RS tipe B 

pendidikan dan RS tipe A pendidikan, termasuk RS 

Pemerintah TNI/POLRI)15. Rumah sakit rujukan dapat 

ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM. 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan (Pasal 21) 
15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
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Rujukan bagi Tahanan dan WBP diberikan sesuai 

kebutuhan Tahanan dan WBP pada masing-masing 

program. Sebagai contoh pada program HIV-TB rujukan 

diberikan dari rumah sakit untuk dapat mengakses rumah 

sakit PDP lainnya.  

 

Sementara itu mekanisme rujukan bagi WBP pasca bebas 

diperlukan surat keterangan dari klinik Rutan/Lapas agar 

WBP dapat mengakses pelayanan kesehatan selanjutnya 

sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilh 

WBP. Dalam memberikan rujukan pasca bebas, perlu 

juga diperhatikan untuk mekanisme pemberian informasi 

(feedback) terkait rujukan pasca bebas. Selanjutnya 

apabila ditemukan WBP perempuan yang hamil, dalam 

memberikan rujukan, agar dapat dipastikan bahwa 

dilakukan pencatatan buku KIA yang lengkap. 
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BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi 

Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas perlu dicatat dan 

dilaporkan sehingga dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi 

secara berkala. 

A. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian 

suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Saat memberikan 

pelayanan kesehatan kepada Tahanan dan WBP tenaga 

kesehatan harus mencatatkan hasil pemeriksaannya.  

Berikut waktu pencatatan kesehatan kepada Tahanan dan 

WBP yang perlu dilaporkan oleh tenaga kesehatan:  

 Saat skrining awal penahanan/pembinaan bagi Tahanan dan

WBP baru

 Selama menjalani masa penahanan/pembinaan

 Sebelum masa penahanan/pembinaan akan berakhir

(menjelang bebas)

Jenis formulir yang diperlukan untuk pencatatan dan 

pelaporan yaitu: 

 Rekam medik dan informed consent

 Form registrasi pasien

 Form registrasi obat

 Form registrasi rujukan

 Form registrasi kematian

 Form registrasi kegiatan promotif

 Form registrasi surat keterangan sakit dan surat keterangan

sehat
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 Form inventaris peralatan medis 

 Form registrasi kelahiran 

 

Tugas terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan 

di Rutan atau Lapas antara lain: 

1. Mencatat semua kegiatan pelayanan kesehatan di Rutan 

dan Lapas serta data yang berkaitan dengan format yang 

telah ditentukan secara benar, berkesinambungan dan 

teratur. 

2. Melaporkan data tersebut ke jenjang administrasi yang lebih 

tinggi sesuai dengan kebutuhan, yaitu pelaporan pelayanan 

kesehatan di Rutan/Lapas disampaikan ke Puskesmas 

wilayah setempat dan dari Puskesmas dilaporkan ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

3. Mengolah data tersebut untuk menjadi informasi di 

lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga bermanfaat 

untuk menentukan permasalahan kesehatan reproduksi 

serta upaya penanggulangannya. 

 

B. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan, 

pencatatan, dan analisis data secara periodik dalam rangka 

mengetahui kemajuan program dan memastikan kegiatan 

program terlaksana sesuai rencana yang berkualitas. Evaluasi 

adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasi 

mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap 

tertentu baik sebagian ataupun keseluruhan untuk mengkaji 

pencapaian program yang diperoleh dari pencatatan dan 

pelaporan.  

 

Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi Tahanan 

dan WBP di Rutan dan Lapas dapat dilakukan oleh Dinas 
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Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga Puskesmas terhadap 

Rutan dan Lapas yang berada di wilayah kerjanya, melalui 

analisis laporan rutin dan pengamatan lapangan yang 

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan paling sedikit 1 (satu) 

tahun sekali. 

Dinas kesehatan dan Puskesmas juga harus melakukan 

pembinaan terhadap klinik pelayanan kesehatan yang berada 

di Rutan dan Lapas melalui kegiatan pemantauan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui pertemuan bulanan 

di Rutan/Lapas masing-masing.  
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BAB IX 

PENUTUP 

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, tidak 

terkecuali Tahanan dan WBP di Rutan dan Lapas yang harus 

tetap dijamin pemenuhan hak kesehatan reproduksinya. 

Situasi didalam Rutan dan Lapas dapat menjadi peluang untuk 

melaksanakan intervensi kesehatan masyarakat pada 

kelompok berisiko ini termasuk pelayanan kesehatan 

reproduksi. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi 

bagi Tahanan dan WBP dilakukan melalui upaya komprehensif 

mulai dari aspek promotif, preventif hingga aspek kuratif dan 

rehabilitatif. Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi 

panduan bagi stakeholder terkait dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP 

untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi. 
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Lampiran 1. Instrumen Daftar Tilik Pemeriksaan Kesehatan 

Tahanan dan WBP Baru 

 

No Daftar Pertanyaan 

Riwayat 

Sekarang 

Riwayat 

Dahulu 

Riwayat 

Keluarga/ 

Pasangan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Riwayat 

Kondisi/Masalah 

Kesehatan 

      

 a. Diabetes 

Melitus 

      

 b. Hipertensi       

 c. Hepatitis A / B / 

C 

      

 d. Penyalahgunaa

n NAPZA 

      

 e. Kekerasan 

seksual 

      

 f. Kanker:       

 g. Imunisasi 

Tetanus 

      

 h. Imunisasi 

Hepatitis B 

      

 i. Kehamilan:   

G:      P:      A: 

      

 j. Gangguan 

menstruasi 

      

 k. Lain-lain       

2. IMS       

 a. Duh tubuh       
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No Daftar Pertanyaan 

Riwayat 

Sekarang 

Riwayat 

Dahulu 

Riwayat 

Keluarga/ 

Pasangan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

uretra/vagina 

b. Ulkus genital

c. Pembengkakan

skrotum

d. Nyeri perut

bawah

e. Pembengkakan

kelenjar getah

bening pangkal

paha

3. Skrining 

Kehamilan 

a. Tes kehamilan:

+ / - / Tidak

Dilakukan

b. Penapisan

kehamilan

1) Mendapat haid

dalam 7 hari

terakhir

2) Melahirkan

dalam 4 minggu

terakhir

3) Melahirkan

kurang dari 6

bulan dan

menyusui
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No Daftar Pertanyaan 

Riwayat 

Sekarang 

Riwayat 

Dahulu 

Riwayat 

Keluarga/ 

Pasangan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

eksklusif 

 4) Mengalami 

keguguran 

dalam 7 hari 

terakhir 

      

 5) Tidak 

berhubungan 

seksual sejak 

haid terakhir 

      

 6) Menggunakan 

kontrasepsi 

secara benar 

      

 Kesimpulan 

status kehamilan: 

      

 1) Hamil       

 2) Tidak hamil       

 3) Kemungkinan 

tidak sedang 

hamil (jika 

terdapat 

minimal 1 

jawaban Ya 

pada penapisan 

kehamilan poin 

a-f) 
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No Daftar Pertanyaan 

Riwayat 

Sekarang 

Riwayat 

Dahulu 

Riwayat 

Keluarga/ 

Pasangan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

4. Skrining Kesehatan 

Jiwa (instrumen 

SRQ-20 dan Sehat 

Jiwakah Anda) 

      

 a. SRQ-20       

 1) Jumlah 

jawaban Ya: 

      

 2) Interpretasi: 

a. Gejala 

neurosis (jika 

terdapat 5-7 

jawaban Ya) 

b. Tidak ada 

gejala neurosis 

      

 b. Sehat Jiwakah 

Anda 

      

 1) Jumlah 

jawaban Ya: 

      

 2) Interpretasi: 
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No Daftar Pertanyaan 

Riwayat 

Sekarang 

Riwayat 

Dahulu 

Riwayat 

Keluarga/ 

Pasangan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Daftar Masalah 

Kesehatan 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Tindak Lanjut 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Lampiran 2. Teknis Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) 

A. Persiapan 

Pada saat pemeriksaan payudara dibutuhkan persiapan 

seperti: 

1. Katakan bahwa Anda akan memeriksa payudara seorang

perempuan.

2. Sebelum klien pergi untuk membuka pakaian bagian atas,

jelaskan cara memeriksa payudara yang juga dapat

dilakukannya sendiri.

3. Setelah membuka pakaian mulai pinggang ke atas, minta

klien duduk di meja periksa dengan kedua lengan di sisi

tubuhnya.

Tanyakan apakah klien mengetahui adanya 
perubahan dalam payudaranya dan apakah klien 
secara rutin telah melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri.

Dokter bedah: 

 Memeriksa dan mendiagnosa kasus rujukan.

 Melakukan biopsy pada suspek kanker.

 Identifikasi sarana umum perawatan paliatif,

misalnya: penghilang nyeri, asuhan psikologi,

dan dukungan moral.

 Mengawasi dan mendukung petugas klinis.

 Merujuk atau mendiskusikan dalam tumor board

dengan bagian/disiplin lain jika perlu.

 Kanker payudara yang sudah dikonfirmasi

dengan USG/mammografi dilakukan mastektomi

dan/atau kemoterapi dan radioterapi bila perlu.
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B. Inspeksi 

1. Lihatlah bentuk dan ukuran payudara (Gambar 1). 

Perhatikan apakah ada perbedaan bentuk, ukuran, puting 

atau kerutan atau lekukan pada kulit (Gambar 2). 

Walaupun beberapa perbedaan dalam ukuran payudara 

bersifat normal, ketidakberaturan atau perbedaan ukuran 

dan bentuk dapat mengindikasikan adanya massa. 

Pembengkakan, kehangatan, atau nyeri yang meningkat 

pada salah satu atau kedua payudara dapat berarti 

adanya infeksi, khususnya jika klien tersebut sedang 

menyusui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lihat puting susu dan perhatikan ukuran dan bentuknya 

serta arah jatuhnya (misalkan apakah kedua payudara 

menggantung secara seimbang?). Periksa juga apakah 

terdapat ruam ata nyeri pada kulit dan apakah keluar 

cairan dari puting. 

 

 

Gambar 1 Tampilan Payudara  

(Kedua Tangan di Sisi Tubuh) 

Gambar 2 Kerutan atau 

Lekukan pada Payudara 
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3. Minta klien untuk:

a. Mengangkat kedua tangan ke atas kepala (Gambar 3a)

kemudian menekan kedua tangan di pinggang untuk

mengencangkan otot dadanya (musculus pectoral/otot

pektoralis (Gambar 3b). Pada setiap posisi, periksa

ukuran, bentuk dan simetri, lekukan puting atau kulit

payudara dan lihat apakah ada kelainan (kedua posisi

tersebut juga dapat terlihat jeruk atau lekukan pada

kulit jika ada).

 

 

b. Membungkukkan badan ke depan untuk melihat

apakah kedua payudara tergantung secara seimbang

(Gambar 3c).

 Gambar 3c Klien Membungkukkan Badan ke Depan 

Gambar 3a Klien 

Mengangkat Lengan ke 

Atas Kepala 

Gambar 3b Klien Menekan 

Kedua Tangan di Pinggang 
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C. Palpasi 

1. Minta klien untuk berbaring di meja periksa. 

2. Dengan meletakkan sebuah bantal di bawah punggung 

pada sisi yang akan diperiksa akan membat jaringan ikat 

payudara menyebar, sehingga dapat membantu 

pemeriksaan payudara. 

3. Letakkan kain bersih di atas perut klien. 

4. Letakkan lengan kiri klien di atas kepala. Perhatikan 

payudaranya untuk melihat apakah tampak sama dengan 

payudara sebelah kanan dan apakah terdapat lipatan atau 

lekukan. 

5. Gunakan permukaan tiga jari tengan, lakukan palpasi 

payudara dengan menggunakan teknik spiral. Mulai pada 

sisi terluar payudara (Gambar 4). Tekan jaringan ikat 

payudara dengan kuat pada tulang rusuk setelah selesai 

tiap satu putaran dan secara bertahap pindahkan jari-jari 

menuju aerola. Lanjutkan sampai semua bagian selesai 

diperiksa. Perhatikan apakah terdapat benjolan atau nyeri 

(tenderness). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tekan 

puting payudara dengan lembut (Gambar 5). Lihat apakah 

keluar cairan: bening, keruh, atau berdarah. Cairan keruh 

atau berdarah yang keluar dari puting harus ditulis dalam 

Gambar 4 Teknik Spiral untuk Pemeriksaan Payudara 
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catatan ibu/klien. Walaupun cairan keruh dari salah satu 

atau kedua payudara dianggap normal sampai selama 1 

tahun setelah melahirkan atau berhenti menyusui, hal 

tersebut jarang disebabkan karena kanker, infeksi, tumor, 

atau kista jinak. 

 

7. Ulangi langkah tersebut pada payudara sebelah kiri.

8. Jika ada keraguan tentang temuan (misalnya apakah

terdapat benjolan) ulangi langkah-langkah, klien duduk

dengan kedua lengan di sisi badannya.

9. Untuk mempalpasi bagian pangkal payudara, minta klien

duduk dan mengangkat lengan kirinya setinggi bahu. Bila

perlu, minta klien meletakkan tangannya di bahu Anda.

Tekan sisi luar dari otot pektoralis sambil bertahap

menggerakkan jari-jari ke pangkal ketiak untuk memeriksa

apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening (lymph

nodes) atau kekenyalan (Gambar 6). Penting untuk

melakukan palpasi pada pangkal payudara karena disini

biasanya terdapat kanker.

Gambar 5 Memeriksa Cairan Puting (Payudara Kiri) 
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10. Ulangi langkah tersebut untuk payudara sebelah kiri. 

11. Jelaskan temuan kelainan jika ada, dan hal yang perlu 

dilakukan. Jika pemeriksaan sepenuhnya normal, 

katakana bahwa semua normal dan sehat dan waktunya 

untuk kembali melakukan pemeriksaan (misalnya tiap 

tahun atau jika klien menemukan adanya perubahan pada 

pemeriksaan payudara sendiri).Untuk memudahkan 

pemeriksaan, dapat menggunakan cairan pelicin seperti 

minyak kelapa, baby oil, atau lotion.  

12. Catat temuan. 

 

Gambar 6 Memeriksa Pangkal Payudara (Payudara Kiri) 
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Lampiran 3. Instrumen Self-Reporting Questionnaire (SRQ-

20) 

Nama : ______________________________ 

Tanggal : ______________________________ 

Alamat  : ______________________________ 

Telepon/HP : ______________________________ 

Petunjuk: Bacalah petunjuk ini seluruhnya sebelum mulai 

mengisi. Pertanyaan berikut berhubungan dengan masalah yang 

mungkin mengganggu Anda selama 30 hari terakhir. Apabila 

Anda menganggap pertanyaan itu berlaku bagi Anda dan Anda 

mengalami masalah yang disebutkan dalam 30 hari terakhir, 

berilah tanda pada kolom Y. Sebaliknya, apabila Anda 

menganggap pertanyaan itu tidak berlaku bagi Anda dan Anda 

tidak mengalami masalah yang disebutkan dalam 30 hari 

terakhir, berilah tanda pada kolom T. Jika Anda tidak yakin 

tentang jawabannya, berilah jawaban yang paling sesuai di 

antara Y dan T. Kami tegaskan bahwa, jawaban Anda bersifat 

rahasia, dan akan digunakan hanya untuk membantu pemecahan 

masalah Anda 

No Pertanyaan Y T 

1. Apakah Anda sering menderita sakit 

kepala? 

2 Apakah Anda kehilangan nafsu makan? 

3 Apakah tidur Anda tidak lelap? 

4 Apakah Anda mudah menjadi takut? 

5 Apakah Anda merasa cemas, tegang dan 

khawatir? 

6 Apakah tangan Anda gemetar? 
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No Pertanyaan Y T 

7 Apakah Anda mengalami gangguan 

pencernaan? 

  

8 Apakah Anda merasa sulit berpikir jernih?   

9 Apakah Anda merasa tidak bahagia?   

10 Apakah Anda lebih sering menangis?   

11 Apakah Anda merasa sulit untuk 

menikmati aktivitas sehari-hari? 

  

12 Apakah Anda mengalami kesulitan untuk 

mengambil keputusan? 

  

13 Apakah aktivitas/tugas sehari-hari Anda 

terbengkalai? 

  

14 Apakah Anda merasa tidak mampu 

berperan dalam kehidupan ini? 

  

15 Apakah Anda kehilangan minat terhadap 

banyak hal? 

  

16 Apakah Anda merasa tidak berharga?   

17 Apakah Anda mempunyai pikiran untuk 

mengakhiri hidup Anda? 

  

18 Apakah Anda merasa lelah sepanjang 

waktu? 

  

19 Apakah Anda merasa tidak enak di perut?   

20 Apakah Anda mudah lelah?   

 

Interpretasi: 

a. Tidak terdapat nilai cut off yang universal yang dapat 

digunakan 

b. Dalam kebanyakan situasi 5 sampai 7 jawaban YA pada no 

1-20 (gejala neurosis) mengindikasikan adanya masalah 

psikologis 

***** 
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Lampiran 4. Instrumen Sehat Jiwakah Anda 

Apakah Saya atau Seseorang di Dekat Saya mengalami hal-hal 

berikut: 

No Pertanyaan Y T 

1 Merasa kuatir atau takut yang berlebihan? 

2 Merasa gelisah atau tidak dapat duduk 

tenang? 

3 Mudah berkeringat dingin, berdebar-debar 

atau gemetar? 

4 Merasa murung, mudah sedih? 

5 Kehilangan minat atau ketertarikan 

terhadap aktivitas sehari-hari? 

6 Sulit berkonsentrasi? 

7 Perasaan mudah lelah, gangguan 

lambung, sakit kepala atau keluhan fisik 

lain yang berkepanjangan? 

8 Mengalami ketakutan atau mempunyai 

pikiran-pikiran yang tidak masuk akal 

(merasa seseorang bermaksud 

mencelakai, curiga berlebihan, orang-

orang membicarakan dirinya)? 

9 Melihat bayangan atau mendengar suara-

suara yang tidak jelas sumbernya 

(halusinasi)? 

10 Menggunakan alkohol atau narkoba? 

Interpretasi: 

a. Bila jumlah jawaban Ya, sebanyak 3 (tiga) atau lebih pada

pertanyaan 1-7, atau

b. Bila jumlah jawaban Ya, sebanyak 1(satu) atau lebih pada

pertanyaan 8-10

Sebaiknya menghubungi psikiater/psikolog.
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Lampiran 5. Pertanyaan Skrining Kekerasan Dalam 

Rutan/Lapas 

  

Catatan: pertanyaan-pertanyaan digunakan sebagai kerangka 

acuan bagi petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas diminta untuk menanyakan pertanyaan berikut kepada 

semua (sebaiknya datang sendiri/tidak ditemani): 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Apakah Anda pernah merasa takut 

kepada orang lain selama tinggal di 

sini? 

  

2.  Dalam tahun terakhir, apakah Anda 

pernah dipukul, ditendang, ditinju 

atau disakiti?   

  

3.  Dalam tahun terakhir, apakah Anda 

pernah merasa direndahkan, 

dipermalukan, dikontrol, atau 

dibatasi atas apa yang Anda 

lakukan? 

  

4.  Dalam tahun terakhir, apakah Anda   

Petugas diminta untuk menjelaskan dengan perkataan 
sendiri pernyataan berikut: 
– Dalam memberikan layanan kesehatan, kami sangat 

peduli mengenai kesehatan dan keselamatan Anda, 
oleh karena itu kami bertanya kepada semua 
perempuan tentang kekerasan yang mungkin saja 
terjadi dalam Rutan/Lapas. 

– Ini dikarenakan kekerasan dapat saja terjadi dan kami 
ingin memperbaiki layanan kami bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan (Tahanan dan Narapidana) yang 
mengalami kekerasan. 
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Tandatangan klien: ___________________ Tanggal: _________________ 

Status Risiko Kekerasan Seksual: 

Kekerasan seksual tidak diidentifikasi 

Kekerasan seksual diidentifikasi, menolak bantuan 

Kekerasan seksual diidentifikasi, bantuan diberikan 

Materi yang diberikan (hanya untuk WBP yang selesai masa penahanan/pembinaan): 

Leaflet dan kontak P2TP2A setempat 

Skrining tidak dilaksanakan karena: 

Kehadiran petugas lain di ruangan 

Kehadiran WBP lain 

Klien tidak menjawab pertanyaan 

Catatan lain: ___________________________________________________________ 

Petugas yang menangani: __________________  Tandatangan petugas:____________ 

No Pertanyaan Ya Tidak 

pernah diancam untuk disakiti 

secara fisik ataupun seksual? 

Jika nomor 4 : Ya 

5. Apakah Anda pernah dipaksa 

melakukan hubungan seksual atau 

perlakuan tidak menyenangkan lain 

yang bersifat seksual? 

Apabila telah teridentifikasi ada 1 atau lebih jawaban Ya 

dari pertanyaan tersebut di atas, teruskan ke pertanyaan 

6 dan 7. 

6. Apakah Anda ingin dibantu 

[sehubungan] dengan apa yang 

Anda alami sekarang?   

7. Apakah Anda ingin formulir ini 

diberikan kepada dokter?   
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Lampiran 6. Instrumen Skrining Kekerasan pada Perempuan 

Berilah tanda cek () di depan jawaban yang sesuai dengan 

kondisi WBP perempuan. 

 

1. Secara umum, bagaimana Anda menggambarkan hubungan 

Anda dengan pasangan? 

❑ Penuh ketegangan  

❑ Agak ada ketegangan  

❑ Tanpa ketegangan 

 

2. Apakah Anda dan pasangan Anda mengatasi pertengkaran 

mulut dengan 

❑ Sangat kesulitan  

❑  Agak kesulitan   

❑ Tanpa kesulitan 

 

3. Apakah pertengkaran mulut mengakibatkan Anda merasa 

direndahkan atau merasa tidak nyaman dengan diri sendiri? 

❑ Sering    

❑ Kadang-kadang   

❑ Tidak pernah 

 

4. Apakah pertengkaran mulut mengakibatkan pasangan Anda 

memukul, menendang atau mendorong? 

❑ Sering    

❑ Kadang-kadang   

❑ Tidak pernah 
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5. Apakah Anda merasa ketakutan pada yang dikatakan atau

dilakukan oleh pasangan Anda?

❑ Sering

❑ Kadang-kadang

❑ Tidak pernah

6. Pernahkah pasangan Anda melakukan kekerasan fisik pada

diri Anda?

❑ Sering

❑ Kadang-kadang

❑ Tidak pernah

7. Pernahkah pasangan Anda melakukan kekerasan emosional

pada Anda?

❑ Sering

❑ Kadang-kadang

❑ Tidak pernah

8. Pernahkah pasangan Anda melakukan kekerasan seksual

pada Anda?

❑ Sering

❑ Kadang-kadang

❑ Tidak pernah
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Lampiran 7. Algoritma Pendekatan Sindrom 

 

1. Duh Tubuh Uretra Laki-Laki Dengan Pendekatan Sindrom 
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2. Duh Tubuh Uretra Laki-Laki Dengan Pemeriksaan Mikroskop

 

Catatan: bila layanan kesehatan tidak 
memiliki fasilitas pewarnaan Gram, dapat 
digunakan biru metilen untuk mewarnai 
sediaan apus duh tubuh uretra. 



128 
 

3. Ulkus Genital Dengan Pendekatan Sindrom 
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4. Ulkus Genital Khusus Untuk Tenaga Medis
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5. Bubo Inguinalis 
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6. Pembengkakan Skrotum
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7. Duh Tubuh Vagina Dengan Pendekatan Sindrom 
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8. Duh Tubuh Vagina Dengan Pemeriksaan Inspekulo
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9. Duh Tubuh Vagina Dengan Pemeriksaan Inspekulo dan 

Mikroskop 
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10. Nyeri Perut Bagian Bawah Dengan Pendekatan Sindrom
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11. Konjungtivitis Neonatorum Dengan Pendekata Sindrom 
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12. Tonjolan (Vegetasi) Pada Gentalia
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13. Proktitis Akibat Infeksi Menular Seksual Berdasarkan Sindrom 
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Lampiran 8.  Tatalaksana Klinis Pencegahan Pasca Pajanan 

HIV 

A. Penetapan Pemenuhan Syarat untuk Profilaksis Pasca 

Pajanan HIV 

 Berikan obat Profilaksis Pasca Pajanan secepat mungkin (1-

2 jam pertama), sebelum 72 jam

 Bila pajanan Risiko Rendah, pemberian obat PPP setelah 72

jam tidak efektif.

 Bila pajanan Risiko Tinggi, tetap berikan obat PPP sebelum

7 hari pertama.

 Dasar pertimbangan pemberian Profilaksis pasca pajanan:

1. Kategori Pajanan (KP)

KP Pajanan  Volume pajanan 

1 Kulit non intak/ 
mukosa 

Sedikit 

2 Kulit non intak/ 
mukosa 

Banyak 

Menembus kulit Jarum solid/ 
goresan superfisial 

3 Menembus kulit Jarum berlubang, 
tusukan dalam 
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2. Status HIV sumber pajanan (KS HIV) 

Kriteria 
Sumber 

HIV 

Status 
HIV 

 Klinis RNA HIV & CD4 

1 
HIV 

Positif 
• Asimto

matik 

• VL Titer 
rendah 

• CD4 tinggi 

2 
HIV 

Positif 

• HIV 
primer 

• AIDS 

• VL Titer tinggi 
• VL meningkat  
• CD4 rendah 

Tidak 
tahu 

Tidak 
diketahui 

  

 

3. Ketersediaan obat PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP Status HIV 
sumber pajanan 

(KS HIV) 

Regimen PPP 

1 1 Tidak dianjurkan PPP 

 2 Tenofavir + Lamivudin 

2 1 Tenofavir + Lamivudin 

 2 Tenofavir + Lamivudin + 
Evafirens (Emtricitabin) 

3 1 atau 2 Tenofavir + Lamivudin + 
Evafirens (Emtricitabin) 
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B. Konseling untuk Pencegahan Pasca Pajanan HIV 

Orang yang terpajan harus mendapat konseling tentang aspek 

spesifik pencegahan pasca pajanan. Konseling meliputi 

informasi tentang pentingnya kepatuhan dalam pengobatan 

dan kemungkinan efek samping serta nasihat tentang risiko 

penularan. 

C. Pemberian Obat 

Obat dapat diberikan melalui Puskesmas atau rumah sakit 

Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) 

D. Tes Ulang HIV 

Tes HIV selanjutnya bagi orang yang terpajan dianjurkan 

dilakukan 3-6 bulan setelah pajanan. 
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Lampiran 9. Penilaian Activity of Daily Living (ADL) Dengan 

Instrumen Barthel Modifikasi 

 

Tanggal : ………………………… 

Nama : ………………………… 

Umur/Jenis Kelamin : ………tahun/…………. 

 

NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL 

1.  Mengendalikan 

rangsang BAB 

0 Tidak terkendali/tak 

teratur (perlu pencahar) 

 

1 Kadang-kadang tak 

terkendali (1x/minggu) 

2 Terkendali teratur 

2.  Mengendalikan 

rangsang BAK 

0 Tak terkendali atau 

pakai kateter 

 

1 Kadang-kadang tak 

terkendali (hanya 1x/24 

jam) 

2 Mandiri 

3.  Membersihkan 

diri (mencuci 

wajah, 

menyikat 

rambut, 

mencukur 

kumis, sikat 

gigi) 

0 Butuh pertolongan 

orang lain 

 

1 Mandiri 

4.  Penggunaan 

WC (keluar 

masuk WC, 

melepas/mem

akai celana, 

0 Tergantung pertolongan 

orang lain 

 

1 Perlu pertolongan pada 

beberapa kegiatan 

tetapi dapat 
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NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL 

cebok, 

menyiram) 

mengerjakan sendiri 

beberapa kegiatan yang 

lain 

2 Mandiri 

5. Makan minum 

(jika makan 

harus berupa 

potongan, 

dianggap 

dibantu) 

0 Tidak mampu 

1 Perlu ditolong 

memotong makanan 

2 Mandiri 

6. Bergerak dari 

kursi roda ke 

tempat tidur 

dan sebaliknya 

(termasuk 

duduk di 

tempat tidur) 

0 Tidak mampu 

1 Perlu banyak bantuan 

untuk bisa duduk (2 

orang) 

2 Bantuan minimal 1 

orang 

3 Mandiri 

7. Berjalan di 

tempat rata 

(atau jika tidak 

bisa berjalan, 

menjalankan 

kursi roda) 

0 Tidak mampu 

1 Bisa (pindah) dengan 

kursi roda 

2 Berjalan dengan 

bantuan 1 orang 

3 Mandiri 

8. Berpakaian 

(termasuk 

memasang tali 

sepatu, 

mengencangk

an sabuk) 

0 Tergantung orang lain 

1 Sebagian dibantu 

(misal: mengancing 

baju) 

2 Mandiri 

9. Naik turun 

tangga 

0 Tidak mampu 

1 Butuh pertolongan 
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NO FUNGSI SKOR KETERANGAN HASIL 

2 Mandiri 

10.  Mandi 0 Tergantung orang lain  

1 Mandiri 

 

Skor Modifikasi Barthel indeks (Nilai AKS): 

20 : Mandiri (A) 

12 – 19 : Ketergantungan ringan (B) 

9 – 11 : Ketergantungan sedang (C) 

5 – 8 : Ketergantungan berat (C) 

0 – 4  : Ketergantungan total (C) 

 

 

 

Skor Modifikasi Barthel Indeks (Nilai 
AKS): 
20  : Mandiri (A) 
12 – 19 : Ketergantungan ringan (B) 
9 – 11 : Ketergantungan sedang (B) 
5 – 8  : Ketergantungan berat (C) 
0 - 4  : Ketergantungan total (C) 

 

Skor Modifikasi Barthel Indeks (Nilai 
AKS): 
20  : Mandiri (A) 
12 – 19 : Ketergantungan ringan (B) 
9 – 11 : Ketergantungan sedang (B) 
5 – 8  : Ketergantungan berat (C) 
0 - 4  : Ketergantungan total (C) 
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Lampiran 10. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS) 

Tanggal : ………………………… 

Nama : ………………………… 

Umur/Jenis Kelamin : ………tahun/…………. 

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan 

perasaan Anda selama dua minggu terakhir. 

No Pertanyaan Skor 

1 Apakah anda pada 

dasarnya puas dengan 

kehidupan anda? 

YA TIDAK 

2 Apakah anda sudah 

meninggalkan banyak 

kegiatan dan minat 

/kesenangan anda? 

YA TIDAK 

3 Apakah anda merasa 

kehidupan anda hampa? 

YA TIDAK 

4 Apakah anda sering 

merasa bosan? 

YA TIDAK 

5 Apakah anda mempunyai 

semangat baik setiap 

saat? 

YA TIDAK 

6 Apakah anda takut 

sesuatu yang buruk akan 

terjadi pada anda? 

YA TIDAK 

7 Apakah anda merasa 

bahagia pada sebagian 

besar hidup anda? 

YA TIDAK 

8 Apakah anda sering 

merasa tidak berdaya? 

YA TIDAK 
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No Pertanyaan   Skor 

9 Apakah anda lebih 

senang tinggal di rumah 

daripada pergi ke luar 

dan mengerjakan sesuatu 

hal yang baru? 

YA TIDAK 

 

10 Apakah anda merasa 

mempunyai banyak 

masalah dengan daya 

ingat anda dibandingkan 

kebanyakan orang? 

YA TIDAK 

 

11 Apakah anda pikir hidup 

anda sekarang ini 

menyenangkan? 

YA TIDAK 

 

12 Apakah anda merasa 

tidak berharga seperti 

perasaan anda saat kini? 

YA TIDAK 

 

13 Apakah anda merasa 

penuh semangat? 

YA TIDAK 
 

14 Apakah anda merasa 

bahwa keadaan anda 

tidak ada harapan? 

YA TIDAK 

 

15 Apakah anda pikir bahwa 

orang lain lebih baik 

keadaannya dari anda? 

YA TIDAK 

 

Total Skor  

 

Panduan pengisian instrumen GDS  

a. Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksa akan menanyakan 

keadaan perasaannya dalam dua minggu terakhir, tidak ada 

jawaban benar salah, jawablah ya atau tidak sesuai dengan 

perasaan yang paling tepat akhir-akhir ini. 
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b. Bacakan pertanyaan nomor 1 – 15 sesuai dengan kalimat

yang tertulis, tunggu jawaban pasien. Jika jawaban kurang

jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau

tidak. Beri tanda (lingkari) jawaban pasien tersebut.

c. Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah

jawaban yang bercetak tebal.  Setiap jawaban (ya/tidak)

yang bercetak tebal diberi nilai satu (1).

d. Jumlah skor diantara 5-9 menunjukkan kemungkinan besar

ada gangguan depresi.

e. Jumlah skor 10 atau lebih menunjukkan ada gangguan

depresi
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Lampiran 11. Instrumen Pemeriksaan Mini Cog dan Clock 

Drawing Test 

 

Cara pemeriksaan: 

1. Mintalah pasien untuk mendengarkan dengan cermat, 

mengingat, dan kemudian mengulangi tiga kata yang tidak 

berhubungan (bola, melati, kursi) yang akan disampaikan oleh 

pemeriksa.  

2. Instruksikan pasien untuk menggambar jam pada selembar 

kertas kosong atau berikan pasien dengan lingkaran yang 

telah disediakan pada selembar kertas 

3. Pasien diminta untuk menggambar jam yang menunjukkan 

pukul sebelas lewat sepuluh menit (pukul 11.10).  

4. Minta pasien untuk menyebutkan kembali tiga kata yang telah 

disebutkan di awal pemeriksaan. 

5. Bila pasien tidak mampu menyebutkan kata-kata yang 

pertama kali diucapkan pada awal pemeriksaan, maka tidak 

perlu ditanyakan kembali. Karena hal tersebut telah 

menunjukkan hendaya kognitif. 

 

Cara pemeriksaan Clock Drawing Tes Skor 4 (CDT 4): 

1. Mintalah responden untuk menggambar sebuah jam bundar 

lengkap dengan angka-angkanya dan jarum jamnya yang 

menunjukkan pukul sebelas lewat sepuluh menit (11.10) 

2. Siapkan bahan:  

 Selembar kertas putih kosong, atau selembar kertas dengan 

gambar lingkaran, untuk pasien yang tidak mampu 

menggambar lingkaran) 

 Pensil tanpa penghapus 
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Penilaian Skor penilaian Clock Drawing Test Skor 4 

(modifiksi) (CDT4) : 

 Beri Skor 1 (satu) untuk masing –masing poin di bawah ini jika

benar:

Poin Penilaian Hasil Penilaian 

1. Gambar lingkaran utuh

2. Menulis angka lengkap 1-12

3. Angka berurutan dan tepat

letaknya

4. Jarum jam menunjukkan pukul

11.10 

 Jika poin tersebut dilakukan tidak sesuai maka diberikan skor

0 

Interpretasi hasil pemeriksaan Mini Cog dan Clock Drawing 

Test (CDT4) 

 Dikatakan curiga fungsi kognitifnya menurun apabila tidak

dapat mengingat satu atau lebih kata yang diberikan

sebelumnya dan atau tidak mampu menggambar jam dengan

sempurna (skor 4)

 Tetapi apabila dapat mengingat tiga kata yang diberikan

sebelumnya dan atau mampu menggambar jam dengan

sempurna (skor 4): kemungkinan fungsi kognitif dalam batas

normal
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Lembar Pemeriksaan Clock Drawing Test 

 

Tanggal : ………………………… 

Nama : ………………………… 

Umur/Jenis Kelamin : ………tahun/…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penilaian: 

Mini Cog : 

 

Clocking Drawing Test (CDT4) : 
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Lampiran 12. Jenis Pemeriksaan Pelayanan ANC 

No. Jenis Pemeriksaan 
Trimester 

I 

Trimester 

II 

Trimester 

III 

1. Keadaan umum    

2. Suhu tubuh    

3. Tekanan darah    

4. Berat badan    

5. LiLA  

6. Tinggi Fundus Uteri 

(TFU) 

  

7. Presentasi janin   

8. Denyut Jantung 

Janin (DJJ) 

  

9. Pemeriksaan Hb    

10.  Golongan darah  

11.  Protein urin   

12.  Gula darah/reduksi    

13.  Darah malaria    

14.  BTA    

15.  IMS/sifilis    

16.  Serologi HIV    

17.  Hepatitis B    

18.  USG    

Keterangan: 

 : rutin (dilakukan pemeriksaan rutin) 

 : khusus (dilakukan pemeriksaan atas indikasi) 

 : pada daerah endemis akan menjadi pemeriksaan rutin 

 : pada daerah epidemi meluas dan terkonsentrasi atau ibu  

hamil dengan IMS dan TB akan menjadi pemeriksaan 

rutin
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Lampiran 13. Teknik Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) 

 

1. Perhatikan bentuk dan 

ukuran payudara melalui 

cermin dengan posisi 

kedua lengan di samping 

tubuh. 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan payudara 

dengan kedua tangan ke 

atas kepala kemudian 

kedua tangan di pinggang. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dengan lembut tekan 

setiap puting dan lihat 

apakah ada cairan yang 

keluar. 

 

 

 

 

 

4. Angkat lengan kiri ke atas 

kepala atau dapat juga 

dilakukan pada posisi 

tiduran. 

 

 

 

 

 

5. Gunakan permukaan jari 

yang rata untuk menekan 

payudara. Pastikan untuk 

menyentuh seluruh bagian 

payudara. Gunakan pola 

yang sama setiap bulan. 

 

 

 

 

 

 

6. Periksa daerah antara 

payudara dan ketiak serta 

payudara dan tulang dada. 

Ulangi semua langkah 

tersebut untuk payudara 

sebelah kanan. 
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Lampiran 14. Teknik Pemeriksaan IVA 

1. Inspeksi/periksa genitalia eksternal dan lihat apakah terjadi

discharge pada mulut uretra. Palpasi kelenjar Skene’s and

Bartholin’s. Jangan menyentuh klitoris, karena akan

menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu. Katakan pada

ibu/klien bahwa spekulum akan dimasukkan dan mungkin ibu

akan merasakan beberapa tekanan.

2. Dengan hati-hati masukkan spekulum sepenuhnya atau

sampai terasa ada tahanan lalu secara perlahan buka

bilah/daun spekulum untuk melihat leher rahim. Atur

spekulum sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Hal

tersebut mungkin sulit pada kasus dengan leher rahim yang

berukuran besar atau sangat anterior atau posterior. Mungkin

perlu menggunakan spatula atau alat lain untuk mendorong

leher rahim dengan hati-hati ke atas atau ke bawah agar

dapat terlihat.
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3. Bila leher rahim dapat terlihat seluruh kunci spekulum dalam 

posisi terbuka sehingga tetap berada di tempatnya saat 

melihat leher rahim. Dengan cara ini petugas memiliki satu 

tangan yang bebas bergerak.  

 

 

 

 

 

4. Jika sedang memakai sarung tangan lapis pertama/luar, 

celupkan tangan tersebut ke dalam larutan klorin 0,5% lalu 

lepaskan sarung tangan tersebut dengan membalik sisi dalam 

ke luar. Jika sarung tangan bedah akan digunakan kembali, 

didesinfeksi dengan merendam ke dalam larutan klorin 0.5% 

selama 10 menit. Jika ingin membuang, buang sarung tangan 

ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik.  

5. Pindahkan sumber cahaya agar leher rahim dapat terlihat 

dengan jelas.  

6. Amati leher rahim apakah ada infeksi (cervicitis) seperti 

discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista 

Catatan: Jika dinding vagina sangat lemah, gunakan 

spatula kayu atau alat lain untuk mendorong jaringan 

ikat yang menonjol diantara bilah/cocor bebek 

spekulum. Cara lain, sebelum memasukkan 

spekulum, pasangkan kondom pada kedua 

bilah/cocor bebek dan potong ujung kondom. Pada 

saat spekulum dimasukkan dan cocor bebek dibuka, 

kondom dapat mencegah dinding vagina agar tidak 

masuk rongga antara bilah/cocor bebek.  

 

Catatan: Selama proses tindakan, mungkin perlu 

untuk menyesuaikan baik sudut pandang spekulum 

atau posisi lampu/senter agar dapat melihat leher 

rahim dengan baik.  
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Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi “strawberry” 

(infeksi Trichomonas).  

7. Gunakan kapas lidi bersih untuk membersihkan cairan yang

keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi

ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik.

8. Identifikasi ostium servikalis dan SSK serta daerah di

sekitarnya.

9. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat dan oleskan

pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk

mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh

permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam

asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai.

10. Setelah leher rahim dioleskan larutan asam asetat, tunggu

selama 1 menit agar diserap dan memunculkan reaksi

acetowhite.

11. Periksa SSK dengan teliti. Lihat apakah leher rahim mudah

berdarah. Cari apakah ada bercak putih yang tebal atau

epithel acetowhite. yang menandakan IVA positif

Catatan: SSK harus benar-benar terlihat seluruhnya 

untuk menentukan apakah leher rahim normal atau 

abnormal.

IVA positif IVA negatif 
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12. Bila perlu, oleskan kembali asam asetat atau usap leher

rahim dengan kapas lidi bersih untuk menghilangkan mukosa,

darah atau debris yang terjadi saat pemeriksaan dan mungkin

mengganggu pandangan. Buang kapas lidi yang telah

dipakai.

13. Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai,

gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa

asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas

sehabis dipakai pada tempatnya.

14. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif,

letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10

menit untuk didesinfeksi. Jika hasil tes IVA positif dan setelah

konseling pasien menginginkan pengobatan segera, letakan

spekulum pada nampan atau wadah agar dapat digunakan

pada saat krioterapi.

15. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila

diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim;

ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau

abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan

(tenderness) pada adnexa.
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